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ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ή παρακαταθήκη του Βησσαρίωνα: Λάσκαρης και Μουσουρος
ανάμεσα στους Έλληνες της Βενετίας

α πρώτα χρόνια της Ελληνικής 'Αδελφότητας1 συμβαδίζουν με τις πιο λαμπερές και
γόνιμες ήμερες του ανθρωπιστικού κινήματος στή Βενετία2 κι αυτό ασφαλώς δεν είναι
τυχαίο3 και συμπτωματικό. 'Ιδιαίτερα ή πενταετία 1504-1508 μπορεί να θεωρηθεί
σταθμός στην ιστορία τών Ελλήνων της Βενετίας: ανάμεσα τους ζει μόνιμα ως πρε
σβευτής της Γαλλίας ό 'Ιωάννης (Γιάννος-Ιανός) Λάσκαρης4 με τήν πολυσχιδή δράση5 και

1. "Οπως είναι γνωστό, ή Ιιτισημη ίδρυση της με απόφαση του βενετικού Συμβουλίου τών Δέκα ανάγεται
στις 28 Νοεμβρίου 1498. Βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «The History of the Greek Confraternity (1498-1953) and
the Activity of the Greek Institute of Venice (1966-1982)», Modem Greek Studies Yearbook, τ. 5 (1989), σσ.
321 σημ.1 (βιβλιογραφία) και 323-326.
2. "Ηδη από τα τέλη του 15ου αιώνα ή Βενετία είχε εδραιωθεί στην ηγεμονία του αναγεννησιακού κινή
ματος τών ανθρωπιστικών σπουδών (Κ. Γιαννακόπουλος, "Ελληνες λόγιοι ε'ις τήν Βενετίαν, μτφρ. Χ. Γ.
Πατρινέλη, 'Αθήνα 1965, σσ. 13-14, 243. Α. Pertusi, «L'umanesimo greco dalla fine del secolo XIV agli inizi del
secolo XVI», Storia della cultura veneta. 3/1: Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, τ. 1, Vicenza 1980, σ.
264. Μ. Ι. Μανούσακας, «Aperçu d'une histoire de la Colonie Grecque Orthodoxe de Venise», Θησαυρίσματα,
τ. 19 (1982), σ. 12): Κέντρο επεξεργασίας και μετάδοσης της γνώσης με τις δύο Σχολές της και ιδίως με το
περίφημο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, άλλα και με τα τυπογραφεία της, που ανέπτυξαν μια φρενιτιώδη δρα
στηριότητα, υπήρξε παράλληλα και το σπουδαιότερο κέντρο διακίνησης και παραγωγής χειρογράφων σε όλη τη
διάρκεια του 16ου αιώνα και πέρα άπα αυτόν (J. Irigoin, «Les ambassadeurs à Venise et le commerce des manuscrits grecs dans les années 1540-1550», Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (Secoli XV - XVI).
Aspetti e problemi, έπιμ. H.-G. Beck, M. Manoussacas, A. Pertusi, τ. 2, Φλωρεντία 1977, σ. 399).
3. Κ. Γιαννακόπουλος, Βυζαντινή 'Ανατολή και Λατινική Δύση, δύο κόσμοι της Χριστιανοσύνης στο Με
σαίωνα και στην 'Αναγέννηση, μτφρ. Κ. Κυριαζή, 'Αθήνα 1966, σ. 202 και 203.
4. Βιβλιογραφία για τον ποιητή, λόγιο, εκδότη, άλλα πάνω άπ' όλα ικανότατο πολιτικό, του οποίου το
πρόγραμμα και ή δράση δεν έχουν εκτιμηθεί στίς πραγματικές διαστάσεις τους, παραθέτουν οί Μ. Ι. Μανούσα
κας, «Εκκλήσεις τών Ελλήνων λογίων προς τους ηγεμόνες της Ευρώπης για τήν απελευθέρωση της Ελλά
δος», Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 59/2 (1984), σσ. 202-203 σημ. 12-13 και Anna Pontani, «Para
lipomeni dei Turcica: Gli scritti di Giano Lascaris per la crociata contro i turchi», Römische Historische Mitteilungen,
τ. 27 (1985), σ. 213 σημ. 1. Πρόσφατη βιογραφία του: Κ. Στάικος, Χάρτα της ελληνικής τυπογραφίας,
Αθήνα 1989, σσ. 247-298 και Anna Pontani, «Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris»,
Dotti bizantini e libri greci in Italia del secolo XV, έπιμ. M. Cortesi-E. V. Maltese, Νεάπολη 1992, σσ. 363-433.
5. «'Ισάξιο σχεδόν του Βησσαρίωνα» και «μια άπό τις ευγενέστερες μορφές τοΰ ελληνικού ουμανισμού»
τον χαρακτηρίζει, με τη γνωστή ακριβολογία του, ό Μανούσακας, «Εκκλήσεις...», σ. 202.
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την ανεπανάληπτη ευρωπαϊκή διπλωματική σταδιοδρομία. Σε καιρούς απρόσφορους καΐ
στριφνούς, ó Λάσκαρης, κοινός απανταχού των Ελλήνων προστάτης? έχει αφιερώσει ολό
κληρη τήν εύφορη και μακροχρόνια ζωή του στον αγώνα για τήν απελευθέρωση από τους
'Οθωμανούς. Ή πολυσήμαντη παρουσία του στην πόλη των τεναγών επικεντρώνεται σε
τρεΤς τουλάχιστον δημιουργικές συνιστώσες: Προωθεί τήν ιδέα της σταυροφορίας, μεταξύ
των άλλων συγγράφοντας το πρώτο άπο τα γνωστά μνημόνια του.7 'Αναδεικνύει τήν κατοι
κία του8 σε χίνζρο πολιτισμού, εργαστήριο διάδοσης της γνώσης και της παιδείας και εντευ
κτήριο των λογίων, τόσο των ελληνιστών όσο και τών λατινιστών, πολλοί άπο τους οποί
ους βρίσκουν εκεί δχι μονάχα προσωρινό άσυλο, άλλα και μόνιμη στέγη.9
Μαικήνας τών γραμμάτων, άλλα και αληθινός πρόξενος τών Ελλήνων,10 παρουσιάζε
ται το ίδιο γενναιόδωρος και πρόθυμος να διαθέσει τις δυνάμεις του και για τήν πρακτική
εξυπηρέτηση, άλλα και τή γενικότερη προώΒΎ\<π\ τών συμπατριωτών του. Προικοδοτεί
κοπέλλες και χορηγεί υποτροφίες σε νέους για τήν άγορα βιβλίων και τήν πληρωμή τών
διδάκτρων, εξασφαλίζοντας τους τις προϋποθέσεις, ώστε αμέριμνους φιλοσοφείν. Έ χ ε ι ανοι
χτή τήν πόρτα του σπιτιού του σε όλους, ούχ ήκιστα τοις 'Έλλησι βέβαια, έτοιμος πάντα
να προσφέρει τροφή και οικονομική στήριξη11 σε όσους τήν έχουν ανάγκη. Και ασφαλώς
6. "Οπως τον αποκαλεί δ Μάρκος Μουσοΰρος, προσθέτοντας: Συ ως ουδείς έτερος υπέρ της Ελλήνων
σωτηρίας εγρήγορας, πάσι τοις καιροΐς επακολουθών και πάντα κάλων σείων... εφ' ω τε τους "Ελληνας, άπαλλαγέντας της πικροτάτης και χαλεπωτάτης δουλείας, εις έλευθερίαν έξελεσθαι. Τούτου γαρ εφίεσαι μόνου, τού
του^ φροντίζεις, τούτο νυκτός και μεθ' ήμεραν εννοείς, υπέρ τούτου και τους έσχατους κινδύνους ύποσταίης αν
και μυρίων αν θανάτων καταφρονήσαις γενναίος ων (βλ. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique... XVe et XVle
siècles, τ. 1, Παρίσι 1885, σ. 147).
7. Βλ. AnnaPontani, «Paralipomeni...», δ.π., σσ. 241-283.
8. Ή βενετική κυβέρνηση του χορηγούσε, δπως και στους προκατόχους του, μηνιαία αποζημίωση 100
δουκάτων και για κατοικία ενα αρχοντικό (Μ. Sanuto, /diadi, τ. 6, έπιμ. G. Berchet, Βενετία 1881, στήλη
101). Για τήν κατοικία του Λάσκαρη βλ. παρακάτω σημ. 16 και 17.
9. «Τόση είναι ή προστασία που προσφέρεις σ' όλους τους λογίους, ώστε πάντα το απέραντο αίθριο (της
κατοικίας σου) είναι γεμάτο άπο μορφωμένους και στις δύο γλώσσες —και μάλιστα μεγάλο μέρος άπο αυτούς
ζει μαζί σου», τον επαινεί ό Άλδος Μανούτιος αφιερώνοντας του τον πρώτο τόμο της έκδοσης τών Ελλήνων
ρητόρων τον Νοέμβριο του 1508 και αποκαλώντας τον «προστάτη τών λογίων» και «Μαικήνα της εποχής
μας» (Maecenasaetatis nostrae: βλ. E. Legrand, Bibliographie Hellénique..., δ.π., σ. 84 και 85 αντίστοιχα). Διέ
θετε κωδικογράφους πού αντέγραφαν με εντολή του βιβλία από τήν επιβλητική βιβλιοθήκη του, για να τα προ
μηθεύει στους φιλομαθείς, πολύ περισσότερο σε δσους, όπως ó "Αλδος, είχαν τή δυνατότητα να τα εκδώσουν. Ή
εκτύπωση του ρήτορα Σωπάτρου πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τή δήλωση του Άλδου (βλ. Ε. Legrand,
δ.π., 84), άπο το χειρόγραφο που ó Λάσκαρης είχε φέρει άπο τήν περιοδεία του στις ελληνικές χώρες (δπως
πράγματι το είχε αναφέρει ό ίδιος σε επιστολή του προς τον δάσκαλο του Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, βλ. Ε.
Legrand, δ.π., τ. 2, Παρίσι 1885, σ. 324). TÒ ίδιο και ή έκδοση του Σαλλούστιου, βλ. Μ. Lowry, The World
of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Venice, 'Οξφόρδη 1979, σ. 159.
10. Πρόξενος ακριβώς με τήν έννοια τόσο του διπλωματικού δσο και του εμπορικού -οικονομικού αντιπρο
σώπου (βλ. τήν αφιέρωση στον Λάσκαρη της έκδοσης του Παυσανία άπο τον αφοσιωμένο του παλιό μαθητή
Μάρκο Μουσοΰρο, Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique..., τ. 1, δ.π., σ. 148).
11. 'Ώστε ουδείς εκείθεν αγέραστος άπηλθεν (δ.π., σσ. 147-148). Πρβλ. και Β. Knös, Un ambassadeur de
l'Hellénisme- Janus Lascaris -et h tradition greco-byzantine dans Γhumanisme ./ramçais, Ούψάλα-Παρίσι 1945, σ.
127, που επισημαίνει (δπως έχει παρατηρήσει πρώτος ό Ε. Legrand, δ.π., σ. CXLVI) δτι ò Λάσκαρης βρήκε
στη Βενετία μια δεύτερη πατρίδα, στην οποία είχε τήν ευκαιρία να συναντάει τους συμπατριώτες του άπ' δλα τα
μέρη της 'Ανατολής.
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χρησιμοποιεί τις ασυνήθιστες Ικανότητες καί τις ευρύτατες διασυνδέσεις και γνωριμίες του
για τη διευκόλυνση και την ευόδωση των ποικίλων υποθέσεων τους. Πολύ δύσκολα θα βρε!
κανείς (κι δχι μόνο στην εποχή του, όπου εξακριβωμένα δεν υπήρχε) μια προσωπικότητα
πιο ολοκληρωμένη, που να συνδυάζει τόσο αρμονικά τη μελέτη με τή δράση, τή θεωρία με
την πράξη, τήν ηθική ακεραιότητα καί τον ιδεαλισμό του στρατευμένου με τον πραγματι
σμό του πολιτικού καί ταυτόχρονα με τον βαθύ ανθρωπισμό, με τήν πλήρη απουσία φανα
τισμού καί προκαταλήψεων καί με τήν ψυχική καλλιέργεια12 καί ανάταση του ελληνιστή.
"Εχει διαφύγει τήν προσοχή των μελετητών το γεγονός ότι ή κατοικία που επέλεξε
το βενετικό κράτος να παραχωρήσει στον Γιάννο Λάσκαρη βρισκόταν σε απόσταση α
ναπνοής από το σημαντικότερο εκπολιτιστικό κέντρο τής εποχής, τή Νέα 'Ακαδημία,
που είχε τήν έδρα της στο τυπογραφείο του διάσημου ανθρωπιστή καί φιλέλληνα "Αλδου Μανούτιου.13 "Οπως είναι γνωστό, ή εκδοτική επιχείρηση του Άλδου στεγαζόταν
14
στο σπίτι του, στην πλατεία του Αγίου Αυγουστίνου (San Agostino), που ανήκει στο
διαμέρισμα (sestiere) του Αγίου Παύλου (San Polo). Ακριβώς στην ομώνυμη γειτο
νική πλατεία, τή μεγαλύτερη τής Βενετίας,15 βρισκόταν ή ca' Morosini,16 το άρχον-

12. Βλ. ενδεικτικά τήν προσωπογραφία που του φιλοτεχνεί ó Β. Knös, δ.π., σσ. 218-222 καί τή μεστή
σφαιρική αποτίμηση του Κ. Στάικου, Χάρτα..., σ. 147: «το άτομο που ενσαρκώνει κατά τον 'ιδανικότερο
τρόπο τα πρότυπα των ανθρώπινων αξιών... για να διαπλαστεί ó 'τέλειος άνθρωπος'».
13. Βλ. γι' αυτόν τα πιο πρόσφατα έργα των Μ. Lowry, The World of Aldus Manutius..., δ.π.' Ν. Pozza, «L'
editoria veneziana da Giovanni da Spira ad Aldo Manuzio. I centri editoriali di Terraferma», Stona della cultura
veneta. 3/II: Dal primo Quattrocento al Concilio diTrento, τ. 2, Vicenza 1980, σσ. 227-232' H. G. Fletcher, New
Aldine Studies. Documentary Essays on the Life and Work of Aldus Manutius, S. Francisco 1988' Susan Marcon-M.
Zorzi (έπιμ.), Aldo Manuzio e Γ ambiente veneziano, 1494-1515, Βενετία 1994' L. Bigliazzi-A. Dillon Bussi-G.
Savino-P. Scapecchi (έπιμ.), Aldo Manuzio tipografo, 1494-1515, Φλωρεντία 1994' P. Scapecchi, A Ido Manuzio. I
suoi libri, i suoi amici tra XV e XVI secolo. Libri, biblioteche e guerre in Casentino, Φλωρεντία 1994' Evro Layton,
The Sixteenth Century Greek Book in Italy, Βενετία 1994, σσ. 381-387.
14. Ό C. Castellani, La stampa in Venezia dalle sue orìgini alla morte di Aldo Manuzio Seniore, Τεργέστη
1973, σσ. 54-55 και δ G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, Τεργέστη 1974, σ. 606, τοποθετούν τήν έδρα του
τυπογραφείου στον σημερινό αριθ. 2311 του Rio Terrà Secondo, που αντιστοιχεί σε ενα palazzetto γοτθικού ρυθ
μού των μέσων του 15ου αιώνα Πρβλ. καί Η. G. Fletcher, New Aldine Studies..., σσ. 60-61 (Thermae S. Augu
stini), καί 62 (δπου λεπτομέρεια από τον χάρτη του Barbaro (1500) καί φωτογραφία)' Μ. Zorzi, «Introduzione»
στο Aldo Manuzio editore..., (έπιμ. Susan Marcon καί του ϊδιου), δ.π., σ. 45.
15. Ή απέραντη πλατεία του San Polo ήταν σημαντικότατο κέντρο της οικονομικής καί κοινωνικής ζωής
της Βενετίας, τόπος των εβδομαδιαίων εμποροπανηγύρεων, εορτών καί μεγάλων λαϊκών συγκεντρώσεων (G.
Lorenzetti, δ.π., σ. 572).
16. Ό Μ. Sanuto,/diarii, δ.π., αναφέρει στις 21 Νοεμβρίου 1504, παραμονή τής άφιξης του Λάσκαρη στή
Βενετία, ότι το βενετικό Collegio έδωσε εντολή να του ετοιμάσουν la caxa a San Polo, di sier Vetor Morexini
quondam sierJacomo. Ό E. Legrand, δ.π., σ. CXLV, παρεξηγώντας το νόημα, γράφει δτι «δόθηκε εντολή στον
Βίκτωρα Morosini να του ετοιμάσει ενα κατάλυμα», ένώ πρόκειται απλώς για ενα κτίριο που άνηκε στον Mo
rosini, άλλα δεν ήταν ή κατοικία του βέβαια, Ίσως μάλιστα καί να είχε περάσει στην κυριότητα του Κοινού τής
Βενετίας, που το χρησιμοποιούσε τακτικά για να προσφέρει φιλοξενία σε επίσημους απεσταλμένους ξένων κρα
τών. Σ ' αυτό είχε καταλύσει πρωτύτερα, τον 'Ιούνιο, ó πρεσβευτής του ισχυρότερου αντιπάλου καί πιο επικίνδυ
νου συμμάχου τών Βενετών, του σουλτάνου, ένώ αντίθετα ó απεσταλμένος του σαντζακ μπέη τήφ Αυλώνα^
στάλθηκε να κατοικήσει στην Giudeca (βλ. Μ. Sanuto, 1 diarii, ό.π., στήλη 38). Ό Βίκτωρας Morosini το 1510
ήταν επόπτης τής υγειονομικής υπηρεσίας (provveditore sopra la sanità, βλ. M. Sanuto, / diarii, x. 10, έπιμ. G.
Berchet, Βενετία 1883, στήλη 22).
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τικο 17 που πρόσφερε ή βενετική εξουσία στον νέο πρεσβευτή της Γαλλίας. Ή απόσταση
μεταξύ τους είναι εκπληκτικά μικρή. Επιπλέον, για να πάει κανείς από το San Ago
stino18 στο Μεγάλο Κανάλι ή σε οποιοδήποτε από τα νευραλγικά σημεία της Βενετίας,
το διοικητικό κέντρο στον "Αγιο Μάρκο ή το οικονομικό στην περιοχή του Rialto, ήταν
αναγκασμένος να περάσει από τήν πλατεία του San Polo. Κα! δεν είναι δυνατό να υ
πήρξε τυχαία ή επιλογή αυτή, άφοΰ ήδη άπο το 1502 19 είχαν δημοσιοποιηθεί με τον ε
πισημότερο τρόπο οι δεσμοί του "Αλδου και της Νέας Ακαδημίας 20 με τον Λάσκαρη.
Το τυπογραφείο του 'Άλδου ακριβώς είναι το σημείο αναφοράς και του μαθητή του
Λάσκαρη, του Μάρκου Μουσούρου, που αναδείχτηκε στον ισχυρότερο πόλο έλξης της
ευρωπαϊκής νεολαίας προς το πανεπιστήμιο τής Πάντοβας: για ν' ακούσουν τα μαθήματα
του, συρρέουν στην Πάντοβα οί νέοι απ' όλα τα μέρη τής Ευρώπης, ακόμα και γέροι.21 Κι

17. Για τήν επισημότητα του βλ. τήν προηγούμενη σημ. 16. Το ι'διο μαρτυρεί εξάλλου και το αίθριο
του, που ήταν πολύ ευρύχωρο και μεγαλόπρεπο (atrium tuum amplissimum το χαρακτηρίζει ό "Αλδος Μανούτιος, βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 84). Δε στάθηκε δυνατό να το επισημάνουμε δυστυχώς ούτε και είναι γνωστό αν
σώζεται μέχρι σήμερα.
18. Άλλα και μετά τον γάμο του "Αλδου τον Φεβρουάριο του 1505 με τή Μαρία, τήν κόρη του συνεταί
ρου του Αντρέα Torresani άπο τήν Asola (βλ. Η. G. Fletcher, δ.π., σσ. 7, 28, 32-33) και τή μεταφορά του
τυπογραφείου στην απέναντι πλευρά του Canal Grande, στο San Paterniano (βλ. C. Castellani, δ.π., σσ. 55-56·
— G . Lorenzetti, δ.π. ' H. G. Fletcher, δ.π., σσ. 9, 62-64" Μ. Zorzi, «Introduzione», δ.π., σ. 45), ή απόσταση
άπο τήν κατοικία του Λάσκαρη παρέμεινε σχεδόν ή ϊδια, άλλαξε μόνο ή κατεύθυνση: ή ευχέρεια τής επικοινω
νίας διατηρήθηκε στο επίπεδο τής αμεσότητας (λεπτομέρεια άπο τον χάρτη του Barbaro, καθώς και φωτογρα
φία και σχεδιάγραμμα της περιοχής καί τών δύο κατοικιών, βλ. Η. G Fletcher, δ.π.).
19. Τον Αύγουστο του 1502 είχαν εκδοθεί άπο τήν Aldi Romani Academia ol Επτά Τραγωδίαι τοΰ Σο
φοκλέους με αφιέρωση του "Αλδου στον Λάσκαρη, στην οποία διατυμπάνιζε τήν επιδοκιμασία καί τήν αμέριστη
συμπαράσταση του Κωνσταντινουπολίτη λογίου στο έ'ργο τής Νέας 'Ακαδημίας καί τήν αγάπη που συνέδεε τους
δύο άνδρες, άλλα και τήν αφοσίωση τοΰ Μουσούρου στο πρόσωπο του δασκάλου του (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σσ.
78-79). Ή αφιέρωση τής έκδοσης στον Λάσκαρη, εξάλλου, πρέπει ασφαλώς να οφειλόταν καί στο γεγονός δτι
εκείνος είχε προμηθεύσει στην εκδοτική ομάδα καί τα αντίστοιχα Σχόλια, που δμως δεν είχαν συμπεριληφθεί
στην έκδοση καί που δ "Αλδος, άπολογούμενος ολοφάνερα, υποσχόταν να τυπώσει προσεχώς, χωρίς τελικά να
κατορθώσει να εκπληρώσει τήν υπόσχεση του.
20. Δεσμοί που ήταν, φυσικά, γνωστότατοι στους συγκλητικούς καί άπο τήν προηγούμενη διπλωματική
αποστολή τοΰ Λάσκαρη, κατά τήν δποία είχε παραμείνει στή Βενετία έπί τρείς ολόκληρους μήνες, άπο τον 'Ιού
νιο μέχρι καί τον Αύγουστο τοΰ 1503 (βλ. Β. Knös, Un ambassadeur de Γ Hellénisme..., σσ. 102-103' πρβλ. καί
σ. 127, όπου σχολιάζεται ή πενταετής γόνιμη παρουσία του στή Βενετία: «Ή είδηση τοΰ έρχομοΰ του στην
'Ιταλία με μια αποστολή πιο μόνιμη άπο τήν προηγούμενη... χαιρετίστηκε με χαρά άπο τους πολυάριθμους
φίλους του στον κόσμο τών λογίων». Καί είναι γνωστό πώς διέθετε πολλούς φίλους ανάμεσα στα στελέχη της
βενετικής εξουσίας).
21. Μέχρι κι ό έβδομηντάχρονος συνάδελφος του Ραφαήλ Reggio, καθηγητής τών λατινικών στο Ι'διο πα
νεπιστήμιο, ξυπνοΰσε άπ' τα χαράματα κι άψηφοΰσε τα σχόλια, άλλα καί το τσουχτερό κρύο τοΰ χειμώνα, για
να παρακολουθεί στις 7 κάθε πρωί τις παραδόσεις τοΰ Μουσούρου. 'Ακριβώς όπως κι ό Έρασμος, στον όποΤο
χρωστάμε τή διάσωση τής πληροφορίας αυτής καί ό οποίος επίσης, κατά δήλωση του, ήταν τόσο μεγαλύτερος
του, που θα μπορούσε να ήταν καί πατέρας του (απόσπασμα τής σχετικής επιστολής τοΰ Έράσμου παραθέτει ό
Ε. Legrand, ο.π., σσ. CXXI-CXXII. Ό Κ. Γιαννακόπουλος, "Ελληνες λόγιοι..., σσ. 124-125, σημειώνει επί
σης τή διεθνή απήχηση τής διδασκαλίας τοΰ Μουσούρου καί αναφέρει ονομαστικά μαθητές του «άπο όλα τα
μέρη τής Ευρώπης».
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εκείνος πηγαινοέρχεται στή γειτονική Βενετία διαρκώς, μοιράζοντας τον χρόνο του ανά
μεσα στή διδασκαλία22 και την αδιάκοπη εκδοτική δραστηριότητα. Ό Κρητικός Μουσοΰρος, «ή μεγαλύτερη φιλολογική ιδιοφυία του νεώτερου Ελληνισμού»,23 πρωταγωνιστεί στο
βενετικό σκηνικό της καλλιέργειας των ελληνικών σπουδών. Καθηγητής στο πανεπιστήμιο
της Πάντοβας, άλλα ταυτόχρονα και προϊστάμενος του Δημοσίου Γραφείου 'Εποπτείας
τών Ελληνικών Γραμμάτων24 της Βενετίας, επιτελικός νους καΐ γενικός διευθυντής τών εκ
δόσεων του τυπογραφείου του "Αλδου Μανούτιου, αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο τών εξε
λίξεων στον χώρο της παιδείας και της τυπογραφίας25 και δίνει το στίγμα του στις δραστη
ριότητες καί τις κατευθύνσεις της περίφημης Νέας 'Ακαδημίας. Στην Πάντοβα ζει επίσης

22. Ό Δημήτριος Δούκας περιγράφει έξοχα τη γνήσια έφεση του Μουσούρου προς τή διδασκαλία, σημει
ώνοντας δτι ανατράφηκε (συναυζανόμενος) με την αγάπη για την ελληνική γλώσσα κι έβαλε σκοπό στή ζωή
του να αναζωπυρώσει τον "Ελληνα λόγον ήδη άποσβεννύμενον, απορρίπτοντας τα επικερδή επαγγέλματα που
συνήθως ακολουθούν ol εγγράμματοι, όπως τή δικηγορία και τις συναφείς ασχολίες ή τήν ιατρική. Διάλεξε τον
δρόμο της γνώσης, λόγοις άχιβδήλοις συζών, καί συνδιημερεύει με δσους επιθυμούν να αποκτήσουν ελληνική
παιδεία,θέλοντάς αυτούς καί μη θέλοντας
διδάσκων
καί προς τα καλά παρορμών. Γι' αυτό καί δταν
διαβάζει τήν επιστολή ή τήν εργασία κάποιου μαθητή του, δοκιμάζει τήν αυθεντική αγαλλίαση που κυριεύει τον
γεωργό, δταν γεύεται τον καρπό τών δέντρων που έχει φυτέψει με τα Ι'δια του τα χέρια. Ευνόητα, λοιπόν, δλοι
ol φιλομαθείς, πανταχόθεν ορμώμενοι, τρέχουν στην Πάντοβα συνεσόμενοι τω Μουσούρω, της Μουσούρου παι
δείας άπολαύσοντες (από τήν αφιερωτική επιστολή του Δημ. Δούκα στον Μ. Μουσοΰρο, βλ. Ε. Legrand, δ.π.,
σσ. 86-87). Ή δομή της προσωπικότητας του, απόλυτα διδασκαλική καί αφιερωμένη στην καλλιέργεια της
παιδείας, αναδύεται καί στις γραμμές που παραθέτουμε στή σημ. 24.
23."Οπως κρίνει ó ομότεχνος καί συμπατριώτης του ακαδημαϊκός Μ. Ι. Μανούσακας, «La date de la mort
de Marc Musurus», Studi Veneziani, τ. 12 (1970), σ. 463. Tò παράθεμα του κειμένου μας προέρχεται από τον
Κατάλογο Ή εκδοτική δραστηριότητα τών 'Ελλήνων κατά τήν εποχή της Ιταλικής 'Αναγέννησης (14691523), (έπιμ. Μ. Μανούσακα-Κ. Στάικου), 'Αθήνα 1986, σ. 102. Πρβλ. καί τον Κατάλογο Οι εκδόσεις τών
ελληνικών βιβλίων άπα τον "Αλδο Μανούτιο και τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, (έπιμ. Μ.
Μανούσακα-Κ. Στάικου), 'Αθήνα 1993, σ. 29. Ό κλασικός φιλόλογος Wilamowitz εξάλλου τον έχει επίσης
χαρακτηρίσει ως «τον ικανότερο επιμελητή κειμένων που έβγαλε ποτέ ή Ελλάδα» (τή γνώμη του παραθέτει ό
Ν. G. Wilson, Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση, μτφρ. Φωτεινής Πρεβεδούρου-Γεωργίνη, 'Αθήνα 1994, σ.
270 καί σημ. 69).
24. Έτσι μεταφράζουμε τον λατινικό τίτλο publica graecarum litterarum officina, που δίνει στην υπηρεσία
τούτη ó ϊδιος ό Μουσούρος τον 'Απρίλιο του 1516, σημειώνοντας δτι εδώ και δεκατρία χρόνια (από το 1503
δηλαδή), με απόφαση της βενετικής Συγκλήτου, έχει τήν επιστασία της (βλ. Ε. Legrand, ό.π., σ. 140' πρβλ.
και σ. CXII). "Οπως είναι γνωστό, έργο της υπηρεσίας ήταν ή προληπτική λογοκρισία ή, με τα λόγια του Ί'διου
του Μουσούρου, να ελέγχει μήπως δημοσιευθούν βιβλία «πού αλαζονικά επιδεικνύουν άσοφη σοφία ή πουλούν
πνεύμα άπο ασέβεια (με τον άξιοκατάκριτο τρόπο εκείνων πού, δίχως να τα έχουν μελετήσει οΰτε καν ακρο
θιγώς, θέλουν να [δείχνουν πώς] κατέχουν τα θεία νοήματα τών Ιερών γραφών, ώστε να φαίνονται πιο μορ
φωμένοι) , άλλα [να δημοσιεύονται μονάχα τα έργα] δσων επιθυμούν καί να αποδείξουν τήν ευσέβεια τους καί
να συμφωνούν με τήν εκκλησιαστική γραμματεία. Γι' αυτό, αναμφισβήτητα, ερευνούμε τους συγγραφείς καί
αχολουΒοΰμζ εκείνους πού διδάσκουν τή γνώση καί τον λόγο με τον ίδιο τρόπο πού όρθοφρονοΰν καί συζητούν
λογικά, ώστε ενα έργο καί τήν ψυχή να εκπαιδεύει με τις ορθές δοξασίες καί τή γλώσσα να καλλωπίζει».
25.'Επιφυλάσσομαι να επανέλθω πιο αναλυτικά στην εξέταση της κολοσσιαίας προσωπικότητας του Μου
σούρου, εξέταση πού βέβαια ξεφεύγει άπο το αντικείμενο τού θέματος μας. Τή βιβλιογραφία γι' αυτόν έ'χει
συγκεντρώσει καί πάλι ό Μ. Ι. Μανούσακας, «Εκκλήσεις...», δ.π., σ. 201 σημ. 9. Βλ. καί τή βιογραφία του
άπο τον Κ. Στάικο, Χάρτα..., σσ. 299-374.
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ένας άλλος Κρητικός, ό Ζαχαρίας Καλλιέργης, ή ποιότητα της τυπογραφικής εργασίας26
του οποίου είχε αφήσει εποχή. Το 1509 θα επανεμφανιστεί στη Βενετία, με Ινα μεγαλεπή
βολο πρόγραμμα εκτύπωσης των κυριότερων ορθόδοξων λειτουργικών βιβλίων.
Γύρω τους περιστρέφεται ενα πλήθος ανθρώπων των γραμμάτων,27 κωδικογράφων,
διορθωτών, «ερευνητών» και φιλότεχνων εμπόρων. Ή δράση όλων αυτών τών προσώπων
αποπνέει την άνεση της σταδιοδρομίας μέσα σε οικείο χώρο, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο
της ζωής μιας ευρύτερης ομάδας, τής ελληνικής παροικίας, πού έχει απλώσει βαθιές ρίζες
στην κοινωνική καί οικονομική ζωή τής Βενετίας. Στην άσκηση τών δραστηριοτήτων τους
Ίσως καί να μοιάζουν με έναν κλειστό κύκλο «εκλεκτών του πνεύματος». Καί πάλι όμως,
δε θυμίζουν πια σε τίποτε τις τραγικές εκείνες φυσιογνωμίες τών λογίων του 15ου αιώνα,
πού, σκορπισμένοι σε όλα σχεδόν τα σημεία τής Ευρώπης, εΐχαν βιώσει τήν αίγλη τους μέσα στην ερημιά και τή μοναξιά.
Σχεδόν μιαν άλλη Κωνσταντινούπολη βρήκαν οί "Ελληνες στή Βενετία, πού άποτέ-

26. Βλ. Evro Layton, The Sixteenth Century Greek Book..., σσ. 318-333 καί ιδιαίτερα σ. 321 καί σημ. 36,
οπού αποτίμηση τής καλλιτεχνικής αξίας τών εκδόσεων του. Για τήν ποιότητα τής τυπογραφικής εργασίας στην
έκδοση του Μεγάλου 'Ετυμολογικού (1499) τόνιζε καί ó Μουσοΰρος ότι Καλλιέργης καί Νικόλαος Βλαστός
«είναι αξιοθαύμαστοι για τή μεγαλοφυία τους, γιατί [...] όχι μόνο φρόντισαν τήν αρχιτεκτονική, άλλα καί
πρόσθεσαν χάρη καί ευρυθμία στή νέα εφεύρεση [τής τυπογραφίας]» (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 60' πρβλ. καί
εδώ παρακάτω σημ. 145-148).
27. Βλ. πρόχειρα όσα γράφει ό Κ. Γιαννακόπουλος, "Ελληνες λόγιοι εις τήν Βενετίαν..., σσ. 60-62.
28. Πρβλ. καί όσα σημειώνει ό Κ. Γιαννακόπουλος, Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western
Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600), New Haven- London 1976, σ. 178. Ζωηρή
εικόνα τής κατάστασης τών λογίων του 15ου αίώνα παρέχει ό Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελλη
νισμού, τ. 1, Θεσσαλονίκη 2 1974, σσ. 404-405. Πρβλ. όμως πάνω άπ' όλα τήν υπαρξιακή αγωνία που
κατέλαβε τον ίδιο τον Μάρκο Μουσοΰρο, όταν είχε προσληφθεί να διδάξει τον πρίγκιπα Alberto Pio στο ασή
μαντο Carpi (για τή θέση του οποίου, βλ. πρόχειρα τον χάρτη του Η. G. Fletcher, New Aldine Studies..., σ. 8):
άπεδήμησας... άειφυγίαν χαταγνούς, επί τίνος άβατου πολιχνίου καταχλεισθείς... Ούχ αισχύνη... 'ότι ξ εν ιτεύειν
άχρι γήρως εϊλου τών φιλτάτων άμελήσας... ασεβείας προς τους γονείς... άγνωμοσύνης περί τήν
πατρίδα... Ύπο δακρύων ου δύναμαι πλείονα γράφειν... (Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique..., τ. 2,
Παρίσι 1885, σσ. 317-319. Ή επιστολή αυτή του Μουσούρου προς τον επιστήθιο φίλο του 'Ιωάννη Γρηγορόπουλο στή Βενετία έχει δημοσιευθεί από τον Α. Firmin- Didot, Aide Manuce et l'Hellénisme à Venise, Παρίσι
1875, σσ. 501- 507 (καί 30-35 γαλλική μτφρ.) καί χρονολογήθηκε στο θέρος του 1500 από τους Μ. Ι.
Μανούσακα-Χ. Γ. Πατρινέλη, «Ή αλληλογραφία του 'Ιωάννου Γρηγοροπούλου μετά του Μ. Μουσούρου,
Α. 'Αποστόλη, Ζ. Καλλιέργη καί άλλων λογίων τής 'Αναγεννήσεως, χρονολογουμένη», ΕΜΑ, τ. 10
(1960), σσ. 186-187. Πρβλ. καί Έλση Μαθιοπούλου, «Vom Geist der italienischen Renaissance in der
Korrespondenz Byzantinischer Emigranten. Naturbeschreibungen in einem Brief des Marcus Mousouros aus der
Zeit um 1500», Quatrième Congrès International des Études du Sud-Est Européen, Abrégés, 'Άγκυρα 1979, σσ.
288-290).
29. Ή περίφημη έκφραση του Βησσαρίωνα (alterum Byzantium), πού ανάγεται ήδη στα 1468,
χρησιμοποιείται κατά κόρον καί κατά γράμμα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, μέ τρόπο που συγχέει τήν αυτοκρα
τορία, που ατυχώς επικράτησε να ονομάζουμε «Βυζάντιο», μέ τήν πρωτεύουσα της, τήν Κωνσταντινούπολη,
στην οποία καί αναφερόταν ό ρασοφόρος ελληνιστής, κλασικίζοντας κατά τή συνήθεια τής εποχής του καί απο
καλώντας την μέ το αρχαίο της όνομα. Ό Ζ. Τσιρπανλής, «Ή βασιλική του Αγίου Μάρκου τής Βενετίας σε
βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κείμενα», Θησαυρίσματα, τ. 26 (1996), σ. 99 αποδίδει στην έκφραση τήν πραγ
ματική της σημασία, συνδέοντας την μέ τή νοηματική συμπύκνωση πού απέκτησε στή συνείδηση του ελληνικού
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λεσε πάντοτε γι' αυτούς τον σημαντικότερο πόλο έλξης —και ιδιαίτερα για εκείνους της βε
νετικής επικράτειας άπαρέκκλιτο προορισμό και ιδανικό πεδίο δράσης."Οχι πια οι πρόσφυ
γες, αλλά οι μετανάστες30 υπήκοοι της Βενετικής Πολιτείας συνιστούν τον βασικό κορμό τής
ελληνικής παροικίας. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά άπο το νά μπορούμε να σταθμίσουμε,
έστω και κατά προσέγγιση, την οικονομική και κοινωνική δυναμική αυτής τής παροικίας
των 5.00031 περίπου ατόμων. Και πρέπει να θεωρείται βέβαιο πώς μιά συστηματική διε
ρεύνηση του βεληνεκούς που διέθετε θα αποκαλύψει μεστά τή γονιμότητα των προσαρ
μογών της και των ποικίλων ζυμώσεων και διεργασιών, τις οποίες προκαλούσε και στις
οποίες μετείχε. Είναι πάντως γενικά παραδεκτό πλέον πώς ή παρουσία της συνδέεται με
τή σοβαρότερη και αποτελεσματικότερη προσπάθεια γιά τή διάσωση και διάδοση του ελλη
νικού32 πολιτισμού. Στή Βενετία διακινήθηκαν ή παραγγέλθηκαν καί άντιγράφηκαν τά
περισσότερα χειρόγραφα. ΈκεΤ τυπώθηκαν τά σπουδαιότερα βιβλία.
Έκεΐ εμφανίζεται συγκροτημένη, γιά πρώτη φορά με τόση ενάργεια, ή σύλληψη του
οράματος του Νέου Ελληνισμού. Θά χτιζόταν, φυσικά, πάνω στο κρηπίδωμα τής κλα
σικής αρχαιότητας. Άπο αυτήν θά αντλούσε τις βασικότερες ανθρώπινες καί κοινωνικές
άξιες με τή διαρκή ροή τής παιδείας, χωρίς στείρα προγονοπληξία καί χωρίς μοιρολατρική
εξιδανίκευση του παρελθόντος, χωρίς τή γνωστή αίσθηση αδυναμίας τών επιγόνων μπροστά
στο αρχαίο κλέος, που φαντάζει ανυπέρβλητο. 'Αντίθετα, ή νέα σύλληψη του κόσμου έχει
τή φρεσκάδα τών 'ιδεών πού τήν οίστρηλατοϋν καί τολμά νά άντιπαραβληθεΤ με το μυθικό
παρελθόν χωρίς αισθήματα μειονεξίας. Δεν διστάζει μάλιστα νά δηλώσει απερίφραστα πώς
ή σύγχρονη εποχή διαθέτει επιστημονικά καί τεχνολογικά επιτεύγματα «πού ή αρχαιότητα
δεν μοιάζει νά είχε δει οΰτε στ' όνειρο της»!33

λαοΰ ή συνειρμική σύνδεση της Βενετίας με τήν Πόλη (δ.π., σσ. 100-104). Βλ. επίσης Μ. Tafuri, «La «nuova
Costantinopoli». La rappresentazione della «renovatio» nella Venezia dell'Umanesimo (1450-1509)», Rassesta,
X..9 (1982), σσ. 25-38. 'Άς προστεθεί δτι δ Μάρκος Μουσοΰρος έχει πρώτος δημιουργήσει ενα πολυσήμαντο
διαχρονικό τρίπτυχο, συνδέοντας μέσα σε μια μονάχα φράση τή Βενετία τόσο με τήν Πόλη δσο καί με τήν
αρχαία 'Αθήνα, καί μάλιστα έχοντας προηγουμένως υπαινιχθεΤ φευγαλέα καί τήν κοσμοκράτειρα Ρώμη: Άφοϋ
πρώτα πλέκει το εγκώμιο της ευτυχούς τών Ενετών Συγκλήτου, κρίνει δτι ή Βενετία, ή βασιλίς
αΰτη τών
πόλεων,
της Αθηναίων Πολιτείας κατ' ίχνη χωρεί (Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique..., τ. 1, δ.π., σ. 49:
πρόλογος στην έκδοση τών 'Εννέα Κωμωδιών του 'Αριστοφάνη, 'Ιούλιος 1498). Για τή σύνδεση Ρώμης-Κωνσταντινούπολης-Βενετίας βλ. καί E. Concina, V Arsenale della Repubblica di Venezia, Μιλάνο 1984, σ. 54 καί 72
σημ. 35 (βιβλιογραφία).
30. Άντ. Πάρδος, «'Αλφαβητικός κατάλογος τών πρώτων μελών τής Ελληνικής 'Αδελφότητας Βενετία:
από το κατάστιχο 129 (1498-1530). —Α'. Άντρες», Θησαυρίσματα, τ. 16 (1979), σσ. 324-326 καί «... Β'.
Γυναίκες», δ.π., τ. 17 (1980), σσ. 202-204. Φανή Μαυροειδή, Aspetti della società veneziana del '500. La
Confraternità di S.Nicolò dei Greci, Ραβέννα 1989, σσ. 31-34 καί 36.
31. Ν. Μοσχονας, «Ι greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XVo secolo (Studio su documenti
veneziani)», Ό 'Ερανιστής, τ. 5 (1967), 108" Άντ. Πάρδος, «... Α', Άντρες...», δ.π., σ. 321 σημ. 89.
32. Κ. Γιαννακόπουλος, Βυζαντινή 'Ανατολή..., σσ. 171-204.
33. Πολλά γαρ εφ' ημών ευρηται και θαυμαστά, ων την επίνοιαν ή άρχαιότης ούδ' δναρ εοικεν ενθυμηθεΐσα: λόγια του Μάρκου Μουσούρου στην επιστολή του προς τον Γιάννο Λάσκαρη, με τήν οποία του αφιερώ
νει τήν έκδοση του Παυσανία (20 Μαίου 1516, βλ. Ε. Legrand,Bibliographie Hellénique..., δ.π., σ. 145).
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Ποτέ ή ανθρωπότητα δεν είχε στή διάθεση της τόσο ισχυρά πολεμικά όπλα,
που μπροστά τους τα παλαιότερα μοιάζουν με παιδαριώδη αθύρματα και που ή
φρικαλέα αποτελεσματικότητα τους απειλεί τον κόσμο με όλεθρο και προκαλεί
αποτροπιασμό και ρίγη ανησυχίας στους σκεπτόμενους ανθρώπους. Ιιοτε οεν είχε
δεΤ παρόμοια πλοία, «ίδια βουνά, με τα κατάρτια τους να χάνονται στα σύννε
φα»,35 που ξανοίγονται με τόλμη στους ωκεανούς, περνούν τον Τροπικό του Καρκί
νου και τον 'Ισημερινό, ταξιδεύουν στον Τροπικό του Αιγόκερω πλησιάζοντας την
'Ανταρκτική καί, περιπλέοντας τήν 'Αφρική, φτάνουν στην «πόλη των αρωμάτων»,
τήν Καλκούτα [στο Δέλτα του Γάγγη] —κι ακόμα πιο μακριά, στην πολυάν
θρωπη Μαλάκκα36 [της Μαλαισίας, τελευταίο μεγάλο σταθμό του Ίνδικοΰ ωκεα
νού στον θαλάσσιο δρόμο για τον Ειρηνικό καί τή μακρινή Κίνα 37 ]. Ποτέ ό κόσμος

34. Ε. Legrand, δ.π. Μεταφράζουμε: «[Έχουμε προοδεύσει πρώτα-πρώτα] στην κατασκευή των πολιορ
κητικών μηχανών. Καθότι οί πολυώροφοι πολιορκητικοί πύργοι καί οι χελώνες με τους κριούς [τών αρχαίων]
θα έμοιαζαν με παιδικά παιχνιδάκια μπροστά στους πετροβόλους βασιλίσχους (τα πετροβολά φίδια), που χρη
σιμοποιούμε στις τειχομαχίες. Έτσι, θα κυριεύαμε κατά κράτος τόσο τις ουρανομήχεις πυραμίδες της Αιγύπτου
όσο καί τις περασμένες με κατράμι επάλξεις της Σεμιράμιδος με τις βροντερές βολές τών βαριών κανονιών (τριταλάντου κυλίνδρου), που πυρπολούν τα πάντα καί θα τις κατακαίγαμε το ϊδιο εύκολα όπως ό κεραυνός που
πέφτει άπό ψηλά καί απανθρακώνει ό,τι χτυπήσει. Άλλα ή αφθονία βοηθητικών μέσων που προσφέρει ή εφεύ
ρεση τών πολεμικών μηχανών δεν είναι τόσο φανερή στους απλούς ανθρώπους όσο έχει αποβεί ολέθρια σε κεί
νους πού διακρίνονται για τή γενναιότητα καί τήν πολεμική εμπειρία τους. Γιατί, βλέποντας κανείς ότι «χάθηκε
ή [στρατιωτική] ανδρεία» καί ότι [οί πολεμικές εφευρέσεις] «πολλά κάστρα κατέστρεψαν και πολλά ακόμα θα
καταστρέψουν», δικαιολογημένα θα στενάξει».
35. Άπό τήν περίφημη Ώ δ ή στον Πλάτωνα του Μουσούρου, Ε. Legrand, δ.π., σ. 110:
xoù νέες Ισπανών μεγαχήτεες, οΰρεσιν ϊσαι,
αϊ χορυφας ιστών εντός εχουσι νεφών...
36. Άπό τήν αφιερωτική επιστολή τού 'Άλδου Μανούτιου προς τον πάπα Λέοντα V στην πρώτη πανηγυ
ρική έκδοση 'Απάντων τών του Πλάτωνος τον Σεπτέμβριο του 1513 (Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique..., a.
103). Μεταφράζουμε άπό τα λατινικά: «Κι αυτό που έχει τή μέγιστη σημασία είναι ότι τόσες χώρες, τόσα
πελάγη, τόσοι ποικίλοι λαοί, που ήταν άγνωστοι καί στους Ρωμαίους εκείνους πού είχαν τήν εξουσία παλαιό
τερα, άλλα και σε μας, ανακαλύφθηκαν στην εποχή μας καί υποτάχθηκαν στους χριστιανούς ηγεμόνες...[Ό
βασιλιάς της Πορτογαλίας Εμμανουήλ] ξεκινώντας άπ' τή Λισαβώνα καί προσπερνώντας τους κύκλους της
τροχιάς τού Καρκίνου, τού 'Ισημερινού καί τού Αιγόκερω κοντά στην Ανταρκτική, αλλάζοντας έπειτα πορεία
καί διασχίζοντας ξανά τους κύκλους της τροχιάς τού Αιγόκερω και τού 'Ισημερινού, περιτριγύρισε ολόκληρη τήν
Αφρική καί μεγάλο μέρος όλης της Ασίας διανύοντας απόσταση εκατόν σαράντα ποδιών καί παραπάνω κι
έφτασε στην πλουσιότατη πόλη τών αρωμάτων, πού λέγεται Καλκούτα. Κι άπό εκεί πρόσφατα, αφήνοντας στα
δεξιά τήν Ταπροβάνη [Σουμάτρα;], το μεγαλύτερο άπ' όλα τα νησιά, κατέβηκε στην πολυανθρωπότατη, πλου
σιότατη καί γεμάτη εμπορεύματα πόλη πού ονομάζεται Μαλάκκα. Καί μετά άπό δυσκολότατη μάχη, νικητής
στο τέλος, τήν κυρίεψε». Για τήν επιστολή αυτή βλ. J. V. Martins de Pina, «Descobertas filológicas e descubrimentos portugueses numa carta de Aldo Manuzio a Leào X (1513)», Humanismo Portugués na Epoca dos Descobrìmentos, Coimbra 1993, σσ. 425-438.
37. Για τους ναυτικούς άθλους τών Πορτογάλων, τήν παράκαμψη τού Ακρωτηρίου της Καλής 'Ελπίδας
άπό τον Vasco da Gama καί τήν πολυθρύλητη άφιξη στην Καλκούτα, πού σήμαινε τήν ανακάλυψη τού πραγμα
τικού θαλάσσιου δρόμου προς τήν 'Ινδία (20 Μαΐου 1498) καί ιδίως για τήν κατάληψη της Μαλάκκας
(Αύγουστος 1511), βλ. Β. Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance, Cambridge 1963, σσ. 52 καί 62
αντίστοιχα. Ό κύκλος τού 'Άλδου πρέπει να είχε πληροφορηθεί σχετικά γρήγορα τήν κατάληψη της Μαλάκκας,
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δεν ήταν πιο πλατύς38 καΐ πιο μεγάλος. Ποτέ το μέλλον της ανθρωπότητας πιο
ευοίωνο και πιο ελπιδοφόρο. Γιατί ποτέ ώς τότε δεν διέθετε τα μέσα για την
ασφαλή διαφύλαξη, για τον πολλαπλασιασμό καΐ τη γενικευμένη διάδοση του
πολυτιμότερου άγαθοΰ, της γνώσης και της σοφίας.39 'Άν τα διέθετε, τόσα και τόσα
θαυμαστά βιβλία δεν θά είχαν χαθεί διά παντός40 από τους πολέμους και τις παντο
ειδείς μεταβολές της θρησκείας.
καθώς οί Βενετοί παρακολουθούσαν με έκδηλη ανησυχία τις προόδους τών Πορτογάλων, ol όποιες απειλούσαν
το βενετικό εμπόριο με ολοσχερή καταστροφή (F. Braudel, Ή Μεσόγειος και ò μεσογειακός κόσμος την εποχή
τοΰ Φιλίππου Β' της 'Ισπανίας, μτφρ. Κλαίρης Μιτσοτάκη, τ. 2, 'Αθήνα 1997, σσ. 231-233' G. Lucchetta, «L'
Oriente mediterraneo nella cultura di Venezia tra Quattro e Cinquecento», Stona della cultura veneta, τ. 3/II,
Vicenza 1980, σσ. 411-417' E. Concina, Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia eAlemagna,
Βενετία 1997, σσ. 191-192). "Ισως, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον για τα μακρινά ταξίδια που έδειξε
αργότερα δ γιος τοΰ 'Άλδου 'Αντώνιος, δημοσιεύοντας συλλογές ταξιδιωτικών εντυπώσεων (G. Lucchetta, ο.π.,
σ. 385, 390 και 424).
38. Στην 'Ινδία είχαν εντοπισθεί μειονότητες νεστοριανών —που ήταν βέβαια γνωστές ήδη άπό τήν εποχή
τοΰ Marco Polo τουλάχιστο (G. Lucchetta, «Viaggiatori e racconti di viaggi nel Cinquecento», δ.π., σσ. 443-444'
αντίθετα, δ Β. Penrose, Ó.π., σ. 54 πιστεύει πώς δ da Gama και oí Πορτογάλοι του είχαν παρεξηγήσει τους
'Ινδούς της Καλκούτας, πράγμα που επιδίωξαν και οί τελευταίοι, συγχέοντας το δνομα τοΰ Κρίσνα με τοΰ Χρί
στου και δείχνοντας τους μάλιστα κι ενα άγαλμα που προσκυνοΰσαν σε μια «εκκλησία» και που ισχυρίζονταν
δτι παρίστανε τήν Παναγία). Έτσι διαδόθηκε στην Ευρώπη ή φήμη πώς είχαν βαφτιστεί. Ό 'Άλδος παραθέτει
με ενθουσιασμό τίς πληροφορίες αυτές: «Κι εκείνοι, μαθαίνοντας τή θρησκεία μας και διαπιστώνοντας τα ήθη
τών χριστιανών, συναγωνίζονται ποιος θα βαφτιστεί πρώτος»! Τονίζει, λοιπόν, στον Λέοντα V τήν αισιόδοξη
προοπτική που διαβλέπει «μέσα σε λίγα χρόνια όλοι οί άνθρωποι όπου γης να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό» (Ε.
Legrand, Bibliographie Hellénique..., δ.π.), παροτρύνοντας τον νέο (και νεαρότατο, τριανταοχτάχρονο) πάπα
«να στείλει ιεραποστόλους του στους υποταγμένους λαούς για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, ώστε να προσηλυτισθοΰν στή Ρωμαϊκή 'Εκκλησία». Με άλλα λόγια, κατά τον Μανούτιο, διανοίγονταν οί προοπτικές να γίνει δ
πάπας παγκόσμιος ποιμένας. Τό έργο τοΰ προσηλυτισμού, λέει, «μπορεί να το ξεκινήσει ήδη άπο τους 'Ινδούς,
μπορεί κι άπο ά λ λ ο υ ς λ α ο ύ ς , που έχουν ανακαλύψει στον δ υ τ ι κ ό ' Ω κ ε α ν ό οί 'Ισπανοί τα περασμένα
χρόνια» (Ε. Legrand, δ.π., σ. 104): Ό φωτισμένος κύκλος της Νέας 'Ακαδημίας δέν πέφτει στο λάθος να
μιλάει για «Δυτικές» 'Ινδίες, παρότι δεν έχει εκτιμήσει πάντως τή σημασία της ανακάλυψης από τόν Κολόμβο
μιας ολόκληρης ηπείρου, που στο μέλλον θα ονομαστεί 'Αμερική. Τρία χρόνια αργότερα, τόν 'Απρίλιο τοΰ
1516, δ Μουσοΰρος δίνει τή σφαιρική εικόνα της επέκτασης αύτης: «Ή θρησκεία που πιστεύουμε [ή χριστια
νική] , ξεκινώντας άπο τόσο μικρή αφετηρία, αυξήθηκε με ποικίλες παραφυάδες καί, άφοΰ διαδόθηκε σε όλα τα
μέρη, κατέχει πια καί στηρίζει ολόκληρη τήν οικουμένη» (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 137).
39. Καθότι οί αρχαίες εποχές δεν είχαν κατορθώσει να επινοήσουν την τών τύπων καινουργίαν. Καί «τί
πιο πολύτιμο εύργέτημα θα μποροΰσαν να προσφέρουν οί θεοί στο ανθρώπινο γένος άπο τή σοφία καί τή
γνώση;» (πάλι δ Μουσοΰρος προς τόν Λάσκαρη, βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 145).
40. «'Άν οί θεοί είχαν χαρίσει [τήν εφεύρεση τών τύπων] στα παλιά χρόνια, σήμερα δέν θα στερούμασταν
κανένα άπο τα πολλά εκείνα καί αξιοθαύμαστα βιβλία, όσα γε ή συχνοί πόλεμοι διέφθειραν καθυβρίζοντες ή
παντοδαπαι θρησκείας μεταβολαί εξίσχυσαν άμαυρώσαι παντελώς»: δ Δημ. Δούκας προς τόν Μουσοΰρο, βλ.
Ε. Legrand, δ.π., σ. 88, που συμπυκνώνει τήν άποψη τοΰ 'Άλδου: «'Άν είχε διατηρηθεί εκείνη ή Αθήνα, που
ήταν κάποτε κατοικία όλων τών αρετών, θά θρηνοΰσα μαζί της τήν περισσή καί θλιβερή απώλεια τών καλών
βιβλίων πού συνέβη εδώ καί χίλια χρόνια... Γιά νά μήν αναφέρω τίς τόσες χιλιάδες βιβλίων της βιβλιοθήκης
εκείνης τοΰ Πτολεμαίου Φιλαδέλφου, που ήταν πολύ μεγαλύτερη άπ' όλες όσες έχουν υπάρξει ποτέ, τόν καιρό
που δ Γάιος Καίσαρ, άφοΰ υπέταξε ολόκληρη τή γη καταρρακώνοντας τόσο τά ανθρώπινα όσο καί τά θεία
δίκαια, τήν πυρπόλησε δυστυχώς. Νά μήν αναφέρω τήν απώλεια τών βιβλίων σ' ολόκληρη τήν Ελλάδα, άλλα
καί τήν καταστροφή της ίδιας της Ελλάδας (καί αυτήν τήν 'Ελλάδα deperditam) που συνέβη πρίν άπο εξήντα
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Τώρα δμως, ολα είναι δυνατά, όλοι οί δρόμοι ανοίγονται διάπλατα για τον εκ
πολιτισμό της οικουμένης! Ή εφεύρεση της τυπογραφίας δίνει φτερά στις ανθρώπι
νες δυνατότητες. Διασώζει, πολλαπλασιάζει στο άπειρο και κάνει προσιτά σε όλους
τά βιβλία, τοΰτα τά θησαυροφυλάκια41 της γνώσης. "Ολα τά υλικά επιτεύγματα της
παγκόσμιας ιστορίας, ακόμα και ή γεωργική επανάσταση, ή καλλιέργεια των σιτηρων και της αμπέλου, ωχριούν μπροστά στην εφεύρεση της τυπογραφίας, που μπο
ρεί νά παραβληθεί μονάχα με το δώρο του Προμηθέα, τον ανθρώπινο νου. Αυτό το
δώρο συμπληρώνει τώρα και τελειοποιεί ό νέος Προμηθέας (ό Γουτεμβέργιος43).

χρόνια περίπου [1453]. Άλλα καί στην 'Ιταλία στις μέρες μας μήπως δεν είδαμε πριν από λίγα χρόνια να
διαρπάζονται μεγάλες βιβλιοθήκες είτε να κλείνουν εξαιτίας δεν ξέρω ποιου δυστυχήματος —καί [τώρα] τις
βλέπουμε να προορίζονται για τα σκουλήκια;» (από τήν αφιέρωση των Εύριπίδου τραγωδιών επτακαίδεκα στον
Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, 1503, βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 81). Διαψεύδει τήν καταστροφή της βιβλιοθήκης της
'Αλεξάνδρειας από τον Καίσαρα στο πολύτιμο βιβλίο του ό Κ. Στάικος, Βιβλιοθήκη. Άπα την 'Αρχαιότητα
εως την 'Αναγέννηση..., 'Αθήνα 1996, σσ. 76-82.
41. Δούκας καί Μουσοϋρος έχουν κατανοήσει βαθύτατα τήν κοσμογονική σημασία της τυπογραφίας καί
συναγωνίζονται στή σύνθεση του ύμνου της νέας εφεύρεσης (της καινούργιας των τύπων) : Ό πρώτος, επαινών
τας τον 'Άλδο, αισθάνεται ότι όλοι «όσοι ασχολούνται με τις σπουδές του οφείλουν ευγνωμοσύνη», γιατί «άνασώζει πολλαπλασιάζοντας κάθε φορά τα ναυάγια των ελληνικών βιβλίων που κινδύνευαν να χαθούν εντελώς καί
να καταποντισθούν. 'Από ένα αντίγραφο, που κι αυτό σπάνια καί δύσκολα ανευρίσκεται, προσφέρει χίλια στους
εραστές του πνεύματος (του λόγου) μέ τη βοήθεια του γονιμότατου τών τύπων σοφίσματος)). Ό Μουσοϋρος,
μεστότερα, μακαρίζει τήν εποχή του που απολαμβάνει τή νέα εφεύρεση, «μέ τήν οποία άπό ένα αντίγραφο, σαν
άπα κάποιο γονιμότατο κλαδί, ξεπετάγονται μύριες παραφυάδες», εφεύρεση βιωφελή, που χαρίζει τα σπουδαιό
τερα αγαθά, τή σοφία καί τή γνώση (βλ. παραπάνω, σημ. 39). Καί «ξέρουμε ότι ταμιευτήρια της γνώσης καί
της σοφίας είναι τα βιβλία» (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σσ. 87-88 καί 145 αντίστοιχα).
42. Ti γαρ 'έτι Τριπτόλεμος [ό εισηγητής της γεωργίας] εκθειάζεται; Ti δε Βοτρυόδωρος [ό Διόνυσος
τών βοτρύων καί του κρασιού] θεοποιείται; «Εκείνοι εξάλλου δέν υπήρξαν παρά προμηθευτές τροφής, που
εμείς οί άνθρωποι τήν είσδεχόμεθα, καθότι έχουμε ζευτεί ή μάλλον είμαστε κλεισμένοι σ' έ'να σκήνωμα φθαρτό,
που χρειάζεται συνεχώς ανεφοδιασμό» (βλ. Ε. Legrand, ο.π., σ. 145): Παράλληλα μέ τή δύναμη του λόγου
του (π.χ. Βοτρυόδωρος), ό Μουσοΰρος αφήνει εδώ να φάνουν έντονα οί χριστιανικές καί πλατωνικές καταβο
λές του, πρβλ. καί παραπάνω σημ. 24. 'Άς σημειωθεί επίσης ότι επεξεργάζεται προς διαφορετική κατεύθυνση
όσα έγραφε ήδη το 1499 στον πρόλογο τής έκδοσης τοΰ Μεγάλου Ετυμολογικού, του εκδοτικού άθλου του
Ζαχαρία Καλλιέργη: «Εκείνοι που άρχισαν εδώ καί έ'ξι χρόνια να τυπώνουν ελληνικά βιβλία [ό 'Άλδος
Μανούτιος] δικαιολογημένα πρόκοψαν. Γιατί, αν στα παλιά τα χρόνια όσοι εφεύραν ακόμα κι ένα άπ' τά είδη
τών κοινών τροφίμων θεωρήθηκαν ίσόθεοι, πόσο μεγαλύτερη τιμή αξίζει σ' εκείνους που κατόρθωσαν να ανα
δειχθούν προμηθευτές τής τροφής που αληθινά καί κατ' εξοχήν αρμόζει στον άνθρωπο, αυτής που περιέχεται
στα μαθήματα καί στα βιβλία;» (Ε. Legrand, δ.π., σσ. 59-60).
43. «Τήν ευεργεσία τοΰ άνθρωπου αύτοΰ, αν β έ β α ι α π ρ έ π ε ι να ο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε ά ν θ ρ ω π ο εκεί
νον που επινόησε μια τέτοια θ ε ϊ κ ή τέχνη» (Ε. Legrand, δ.π.)\ Θεϊκή, γιατί καί ή επινόηση τών Ί'διων τών
γραμμάτων αποδιδόταν στους θεούς, φυσικά, συγκεκριμένα στον Προμηθέα καί πάλι. Βέβαια, χρησιμοποιούμε
συμβατικά το όνομα τοΰ Γουτεμβέργιου, άπλα καί μόνο για νά δώσουμε ένα «πρόσωπο» στον ημίθεο τοΰ Μουσούρου: "Οπως είναι γνωστό, ή τυπογραφία ήδη άπό τον 9ο αιώνα είχε εφευρεθεί στην Κίνα (στην οποία είχε
εφευρεθεί καί το χαρτί επίσης) καί είναι πολύ πιθανό ή νέα τέχνη να μεταδόθηκε μέσω τοΰ βόρειου εμπορικοΰ
δρόμου στή Γερμανία καί άλλου, γιατί εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα σέ πολλά μέρη τής βόρειας Ευρώπης
(βλ. όσα γράφουν οί F. Braudel, Capitalism and Material Life, 1400-1800, μτφρ. Miriam Kochan, Λονδίνο 1973,
σσ. 296-297 καί Κ. Γιαννακόπουλος, Μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός καί οί κόσμοι τοΰ Βυζαντίου και τοΰ
'Ισλάμ, μτφρ. Π. Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 588).
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Έφτασε πια ή ώρα να αξιοποιηθεί ανεμπόδιστα ό νους του ανθρώπου και να γιγαντώσει, να γίνει σοφός και να εκπολιτισθεί με τα βιβλία, την όντως άληθινήν άνθρώπω τροφήνΐ44 Ή ανεπιφύλακτη κατάφαση στον νέο κόσμο υψώνεται σε τόνους θριαμ
βικούς, καταδικάζοντας απερίφραστα τη μεμψιμοιρία, τήν προσχηματική απαι
σιοδοξία, τήν ιδιώτευση.
Αύτη ή φωτεινή ενατένιση της ζωής διακηρύσσεται από τα μέλη της Νέας Ακαδημίας
επίσημα, στους προλόγους σημαντικότατων άρχαιελληνικών εκδόσεων,45 και πρώτιστα από
τον Μάρκο Μουσοΰρο. Σ ' εκείνον οφείλουμε τον κεντρικό κορμό των κειμένων πού ανθο
λογήσαμε πιο πάνω, ό οποίος περιέχεται στην αφιέρωση της έκδοσης του Παυσανία στον
Γιάννο Λάσκαρη,46 τον δάσκαλο του.47 Γι' αυτό και ιδιαίτερα το κείμενο αυτό έχει μια εν
τελώς ξεχωριστή σημασία. Δεν αποτελεί μια απλή κοινοτυπία πού με νεανική ορμή —και
τόση χάρη— συμπλέει πλησίστια με το σφριγηλό πνεύμα και τις ιδέες της εποχής. Είναι
αντίθετα ή αποκρυστάλλωση της κοσμοθεωρίας τόσο του συγγραφέα όσο και του αποδέκτη
—και μάλλον πιο πολύ του δεύτερου παρά του πρώτου. Ό αφοσιωμένος μαθητής ανακε
φαλαιώνει εδώ τίς οφειλές του, τήν πεμπτουσία των διδαχών πού αφομοίωσε και πού καθό
ρισαν τήν πορεία της ζωής του και τή δράση του. 'Αλλιώς, θα ήταν παραπάνω από άπρέπεια να αφιερώνει κάποιος —και μάλιστα φιλόλογος— ενα άπο τα άρχαιολογικότερα
βιβλία της αρχαιότητας στον δάσκαλο του κι ευθύς αμέσως, στην αρχή κιόλας της αφιέ
ρωσης, να καταρρακώνει τήν αίγλη της αρχαιότητας. Δώρον άδωρον, στην κυριολεξία.
Συμφωνούν εκ προοιμίου, λοιπόν. Ή αφιερωτική επιστολή του Μουσούρου στον Λά
σκαρη δεν περιέχει παρά το απόσταγμα της μέχρι τότε πνευματικής επικοινωνίας τους,
άφοϋ, κατά τήν πάγια και άπαρέκκλιτη ως τίς μέρες μας συνήθεια, επιβάλλεται ή αφιέ
ρωση να περιστρέφεται γύρω από θέματα και έννοιες αρεστές στον τιμώμενο, πού να συ
ναντούν τήν επιδοκιμασία του και να πλέκουν το εγκώμιο του. Και δεν υπάρχει έπαινος πιο
χειροπιαστός για τον δάσκαλο από τήν άντιπελάργηση των άρχων του, τήν πλήρη αφομοί
ωση και τήν εμπνευσμένη ανάπτυξη και διάδοση της διδασκαλίας του45 εκ μέρους των μα-

44. « Ό Προμηθέας των τύπων [ό δημιουργός των γραμμάτων] φυσώντας [καί ξανανάβοντας] τήν έμφυ
τη στον νου μας φλόγα μας ετοίμασε τήν πραγματικά γνήσια ανθρώπινη τροφή, με τήν δποία, σαν αιθέρια
φυτά, είμαστε πλασμένοι από τή φύση μας να ζωογονούμαστε καί να θάλλουμε» (Ε. Legrand, δ.π., σ. 145).
45. "Οπως είδαμε, καταγράφεται στους προλόγους τριών εκδόσεων του οίκου του "Αλδου: Τών Ελλήνων
ρητόρων (1508), των 'Απάντων τον Πλάτωνος (1513) καί του Παυσανία (1516, βλ. Ε. Legrand, Bibliogra
phie Hellénique... XVe et XVIe siècles, τ. 1, Παρίσι 1885, σσ. 82-89, 100-112 καί 143-150 αντίστοιχα).
46. Τήν αναδημοσιεύει ό Ε. Legrand, δ.π., σσ. 144-150.
47. Ό Δημ. Δούκας χαρακτηρίζει τή σχέση τους με τα ακόλουθα λόγια: 'Ιανός ό Λάσκαρις, ό σος, ω
Μουσοΰρε, κηδεμών καί καθηγεμών και πατήρ καί προστάτης (Ε. Legrand, δ.π., σσ. 87-88).
48. Στην αφιέρωση του ό Μουσοΰρος αναπτύσσει και γραπτές ιδέες του δασκάλου του, δπως εκείνες που
παρουσιάζονται στο κλασικό επίγραμμα Εις τα παλαιά γράμματα εν οΐς εκδεδοται τα επιγράμματα, που ό
Λάσκαρης είχε προτάξει το 1494 στή φλωρεντινή έκδοση του της 'Ανθολογίας διαφόρων επιγραμμάτων: Στο
ποίημα αυτό ό Λάσκαρης βάζει προσφυέστατα τον Λπόλλωνα να δικαιώνει τον Προμηθέα, που οΰτι δολοφρονεων είχε πείσει τον Δία να προικίσει με νοητικές Ικανότητες τους ανθρώπους. Γιατί, χωρίς τή σοφία οί άνθρω
ποι δεν έχουν καμιά ουσία, καμιά ευφροσύνη δεν θα προκαλούσε στους θεούς ή υπαρςη τους (ήδος [καί δχι
ήδος] εμεν μερόπων μηδέν άνευ σοφίης). Νά, λοιπόν, που ο! άνθρωποι, χρησιμοποιώντας το θείο αυτό δώρο,
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θητών του. Οΰτε και είναι ή πρώτη φορά που ό Μουσοΰρος ασπάζεται τις 'ιδέες του δασκά
λου του και τις διαδίδει υπερθεματίζοντας με ενθουσιασμό. Ή δ η το 1513, στην αριστουρ
γηματική Ώδή στον Πλάτωνα49 είχε συνθέσει μια υποβλητική ποιητική ανάπτυξη του σχε
δίου50 σταυροφορίας, που ό Λάσκαρης είχε εκπονήσει το 1508.
Ό διαφωτιστικός αγώνας που διεξάγουν οί δυο αυτοί κορυφαίοι της ελληνικής παιδείας
καί διανόησης δεν έχει αποκλειστικό αποδέκτη τήν πρωτοπορία της Δύσης. Πέρα άπο τήν
πολύμορφη μεριμνά τους για τή διάσωση του ελληνικού πολιτισμού, στοχεύουν παράλληλα
στην ίδια τήν αφύπνιση του Ελληνισμού. Ή διθυραμβική κοσμοαντίληψη που παρουσιά
σαμε απευθύνεται πρώτα-πρώτα στους ομογενείς51 ασφαλώς, καί κατά δεύτερο λόγο στους
άλλους Ευρωπαίους. 'Αποτελεί μια απόπειρα προσεταιρισμού των Ελλήνων, μια μερίδα
των όποιων αντιμετώπιζε τους λογίους με άκρα καχυποψία καί επιφύλαξη, αποτρέποντας ή
αποθαρρύνοντας δσους τους συναναστρέφονταν ή μελετούσαν αρχαία συγγράμματα, με
κατηγορίες για δήθεν πολυθεΐα (εύθυς καταγινώσκοντας πολυθεΐαν) καί απομάκρυνση από
τον χριστιανισμό. Το πνεύμα κατανόησης που δείχνει ό Μουσοϋρος απέναντι στην ισχυρό
τατη εκείνη μερίδα μαρτυρεί για άλλη μια φορά τήν επίδραση του Λάσκαρη πάνω στον
προικισμένο μαθητή του:
Οί άνθρωποι αυτοί έχουν βυθιστεί στην άπαιδευσία με τήν οποία συζούν έξαι-

κατόρθωσαν να ανυψωθούν στην εφεύρεση της παραγωγής χαλκοτύπων σελίδων, στις όποιες μεταφέρονται
πλέον τα γράμματα, που το σχήμα τους είχε διδάξει στους θνητούς δ Δαναός (βλ. Anna Meschini, Giano
Lascarìs. Epigrammi greci, Πάντοβα 1976, σ. 43 καί (σχόλια) 113-116: Το ορθογραφικό λάθος που επισημά
ναμε οφείλεται καθαρά σε τυπογραφική αβλεψία, γιατί ή εκδότρια στην ιταλική μετάφραση (σ. 42) αποδίδει
σωστά το νόημα τής λέξης). Παίρνοντας τή σκυτάλη ό Μουσοΰρος, εκθειάζει με τή σειρά του τήν ευεργεσία του
Προμηθέα καί προεκτείνει τή σημασία της (τι γαρ μείζον, τι 8ε τιμαλφέστερον ευεργέτημα τω γένει των
ανθρώπων πορίσοα δύναιντ αν οι θεοί σοφίας τε και γνώσεως;), για να προχωρήσει έπειτα στην αποθέωση του
«νέου Προμηθέα», που υμνείται ώς ευεργέτης της ανθρωπότητας (Ε. Legrand, O.K., σσ. 145-146). Είδαμε
παραπάνω εξάλλου (σημ. 22) πώς συμπεριφερόταν καί ό 'ίδιος ό Μουσοΰρος, δάσκαλος ατόφιος κι αυτός, απέ
ναντι στα δημιουργήματα των δικών του μαθητών, απέναντι στην άντιπελάργηση τής δικής του διδασκαλίας.
49. Ε. Legrand, ο.π., σσ. 106-112. Ό Δ. Ζακυθηνός, «Χαλκοτύποις σελίσιν... Τα πεντακόσια ετη τοΰ
έλληνικοΰ βιβλίου», Μεταβυζαντινά καί Νέα Ελληνικά, 'Αθήνα 1978, σ. 336 σημ. 2, παραθέτει εκτεταμένη
βιβλιογραφία τών εκδόσεων καί μεταφράσεων τοΰ ποιήματος, τοΰ οποίου το περιεχόμενο παρουσιάζει στή
συνέχεια, σσ. 336-341. Ό Χρ. Δημητρουλόπουλος, «Marcus Musurus poeta», Greek Letters, τ. 5 (1990), σσ.
93-147, μεταφράζει εκ νέου τό ποίημα στα λατινικά, γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί καί το δημοσίευμα
ολόκληρο.
50. Μια απλή ανάγνωση τοΰ σχεδίου (βλ. Anna Pontani, «Paralipomeni...», δ.π., σσ. 215 καί 221228) αρκεί για να πιστοποιήσει ότι αποτελεί τή μοναδική πηγή τής Ωδής τοΰ Μουσούρου.
51. Ό Μουσοΰρος τό δηλώνει σχεδόν ανοιχτά στα 1516, όταν λέει στον δάσκαλο του οτι πρώτοι οί Λατί
νοι γεύτηκαν τους ευεργετικούς καρπούς τής νέας εφεύρεσης τής τυπογραφίας καί τους απόλαυσαν ¿ίχρι κόρου,
πολλαπλασιάζοντας τα συγγράμματα τών σοφών τής γραμματείας τους καί προμηθεύοντας στους λογίους τους
δλα τα έργα που άπαιτοΰνταν για τή συγκρότηση άρτιων καί πλήρων βιβλιοθηκών. Έπειτα οί κύκλοι τοΰ Χαλ
κοκονδύλη καί τοΰ 'ίδιου τοΰ Λάσκαρη άρχισαν τήν εκτύπωση ελληνικών πλέον βιβλίων, προσπάθεια στην οποία
πρωταγωνίστησε ό μακαρίτης "Αλδος ό πολύτλας καί τή συνεχίζει δ πεθερός του 'Ανδρέας ό Άσυλλαΐος
(Torresani), εκδίδοντας ανάμεσα στα άλλα και τήν παροΰσα 'Ελλάδος περιήγησιν τοΰ Παυσανία (Ε. Legrand,
δ.π., σσ. 145-146): Τώρα λοιπόν έχει έρθει ή σειρά τών Ελλήνων να γεμίσουν τίς βιβλιοθήκες τους με συγ
γράμματα τών δικών τους σοφών.
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τίας της πολύχρονης δουλείας, γι' αυτό κι έχουν ξεχάσει όχι μονάχα τους προγό
νους, άλλα και τον εαυτό τους52 τον ίδιο. Μόνο λίγοι έχουν διασωθεί σαν θράκα
απ' την παλιά φωτιά (ώσπερ τι ζωπυρον) και διατηρούν μέσα τους τις μνήμες από
την περίοδο της προτέρας ευδαιμονίας. "Ολοι οι άλλοι είναι δέσμιοι του βιοπορι
σμού και δύσκολα καταφέρνουν μόλις νά εξοικονομήσουν τον φόρο που υποχρεώ
νονται να καταβάλλουν στους κατακτητές.53 Μέσα στη δυστυχία τους έχουν περιο
ρίσει τήν πολιτική καί κοινωνική τους αγωγή και μόρφωση στή δοξασία ότι το
διαρκέστερο εφόδιο για τή σωτηρία της ψυχής τους συνίσταται αποκλειστικά στην
τυπική άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, καί κυρίως στή σχολαστική τήρηση
των νηστειών. Ή αμάθεια καί ή άγνοια, που θρέφουν τίς προκαταλήψεις, τους
κάνθί/^ιλύποπτους καί τους ώθ·ΫΝστό νά καταφέρονται εναντίον όσων καλλιεργούν
τήν ψυχή τους με τήν παιδεία.54
Σ' αυτούς, λοιπόν, πού, εγκαταλειμμένοι στην απαισιοδοξία, αποσύρονται άπό τά κοι
νά καί στρέφονται στην ατομική αναζήτηση της ψυχικής σωτηρίας, άλλα καί σε όλους τους
Έλληνες, οί λόγιοι της Βενετίας φέρνουν ενα μήνυμα πρωτάκουστο, καί, φαινομενικά, πα
ράκαιρο. Πρωτάκουστο γιατί, παρότι είναι αρκετά προγενέστερο, όπως θά δοΰμε, όμως
μονάχα τώρα, με τήν εμφάνιση της τυπογραφίας, έχει τήν ευκαιρία νά υπερπηδήσει τά όρια
τών ηγεμονικών αυλών καί νά διαδοθεί στους ευρύτερους κύκλους τών εγγραμμάτων. Καί
φαινομενικά παράκαιρο, γιατί απευθύνεται στά αποθαρρυμένα μέλη μιας κοινωνίας, τά
οποία, έχοντας πιά χάσει άπό καιρό τήν πολιτική τους ελευθερία, ούτε αισθάνονται νά
υπάρχουν εμφανείς λόγοι αισιοδοξίας σε συλλογικό επίπεδο ούτε, πολύ περισσότερο, θά
είχαν τή διάθεση νά αμφισβητήσουν αναφανδόν το κεφάλαιο ακριβώς εκείνο, πού γιά πολ
λούς αποτελεί ασφαλώς καθοριστικό στοιχείο μερικής καταξίωσης καί μόνη παρηγοριά: τά
περασμένα μεγαλεία55 καί ιδίως το λαμπρό παρελθόν.

52. Το κείμενο βλ. στή μεθεπόμενη σημ. 54.
53. Τών καθ' ημάς Ελλήνων... πλην... ολίγων τών άπό της προτέρας ευδαιμονίας ώσπερ τι ζωπυρον
σωζόμενων, εις τους λοιπούς μάτην αν τις έπηρεάζοι, περί τ αναγκαία κατατεινομένους καί χαλεπώς ον τελοΰσι
φόρον τω βαρβάρω ποριζομένους, διαπίστωνε ό Μάρκος Μουσοΰρος τον 'Ιούλιο του 1498 προλογίζοντας την
έκδοση τών 'Εννέα Κωμωδιών του 'Αριστοφάνη (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 49). Δεν θα συζητήσουμε εδώ,
φυσικά, τή σχηματικότητα της άποψης του Μουσούρου για τους συγχρόνους του "Ελληνες, ή οποία αποσκοπεί
ολοφάνερα στή συγκινησιακή φόρτιση, εξυπηρετώντας αποκλειστικά το σχέδιο για τή διοργάνωση σταυροφορίας.
54. Ό Γιάννος Λάσκαρης έβλεπε ενίους τών ημεδαπών δια την πολυετή δουλείαν οΰτω μεν επιλαθομένους
εαυτών, ως μηδέποτ άνανήφειν και μηδεμίαν δλως τών προγόνων εχειν εννοιαν, αλλ' εθελοκακοΰντας, πολιτι
κού βίου παιδεύσεώς τε καί αγωγής όλιγώρως εχειν' οΰτω δε κακοδαιμοναν, ως αυτούς μεν άπαιδευσία συζην
και τετυφώσθαι, εν μόνον ηγουμένους είναι σοφον και διαρκέστατον της ες ούρανόν αναβάσεως εφόδιον, το μήτ'
ελαίου γεύεσθαι μήτ' έναίμων ιχθύων εν αΐς νηστεύουσιν ήμέραις, τοις δε παιδείας εραστάϊς φθονεΐν εκ του προ
φανούς, τών ποιηταΐς ή φιλοσόφοις ενασχολούμενων ευθύς καταγινώσκοντας πολυθεΐαν... (βλ. Ε. Legrand,
δ.π., σ. 148). Γι' αυτό, για να μή σβήσουν παντελώς τα φώτα της ελληνικής παιδείας ανάμεσα στους ίδιους
τους "Ελληνες, αποφάσισε να ενεργήσει για τήν 'ίδρυση του Ελληνικού Γυμνασίου στή Ρώμη, πράξη που ό
Μουσοΰρος θεωρεί τήν πιο αξιέπαινη ευεργεσία του προς τους "Ελληνες.
55. Στοιχείο πού, εξάλλου, κυριαρχεί καί στην ψυχή καί στους αγώνες καί του ϊδιου του Μουσούρου,
δπως θα δοΰμε.
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Γι' αυτό και έχει επαναστατική σημασία το γεγονός δτι ή απροσχημάτιστη απομυθο
ποίηση του ένδοξου παρελθόντος που παρακολουθήσαμε δεν επιχειρείται από κάποιον
τεχνοκράτη και εξ ορισμού πραγματιστή, άλλα εξαπολύεται μέσα άπο τις γραμμές των
κατ' εξοχήν ύμνητών και φλογερών απολογητών της αρχαιότητας —και μάλιστα από τον
κορυφαίο ανάμεσα στους φιλολόγους, τον Μάρκο Μουσοΰρο.
Με δριμύτητα κατακεραυνώνει άπ' τήν αρχή τους συνήθεις αργόσχολους νοσταλ
γούς «των παλιών ωραίων εποχών». ΟΙ τελευταίοι συμπεριφέρονται σαν τάχα ή
φύση να στάθηκε καλή μονάχα με τους αρχαίους! Δυσανασχετούν και ισχυρίζονται
ότι για κείνους μεν υπήρξε στοργική μητέρα, ενώ τους συγχρόνους δήθεν τους
μεταχειρίζεται σαν κακιά μητριά!56 Το αποστομωτικό σχόλιο πώς, ισα-ισα, ή
εποχή τους διαθέτει πολλά καί θαυμαστά, ών την επίνοιαν ή άρχαιότης ούδ' δναρ
εοικεν ένθυμηθεΤσα57 αφαιρεί άπο τους αντιδραστικούς τα προσωπεία και άπο τους
απροσάρμοστους τις προφάσεις πού προβάλλουν, για να δικαιολογήσουν έμμεσα
τήν αδράνεια και τήν απουσία τους άπο τις αγωνίες και τους αγώνες του καιρού
τους.
Γιατί, εκείνο πού με κάθε τρόπο, τόσο με τή διδασκαλία και τή δράση τους όσο και με
τήν ίδια τή δομή της προσωπικότητας τους58 υπογραμμίζουν και διακηρύσσουν ol Έλληνες
λόγιοι στους συγχρόνους τους, ομογενείς και μή, σε 'Ανατολή και Δύση, είναι πώς ή
μελέτη του αρχαίου κόσμου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δεν είναι απλή αρχαιολογία με τήν
έννοια της στείρας αρχαιογνωσίας, άλλα ζωντανή παιδεία πού εξημερώνει καΐ εκπολιτίζει
τήν ανθρώπινη ύπαρξη59 στο ατομικό καί, άλλο τόσο, στο συλλογικό επίπεδο. Τώρα, λοι
πόν, πού ή εφεύρεση της τυπογραφίας κάνει τα προϊόντα της παιδείας προσιτά σε πλατύ
τερα στρώματα, εξασφαλίζονται οί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τή δημιουργία μιας υγιέ-

56. 'Έτσι αρχίζει τήν αφιερωτική επιστολή του στον Γιάννο Λάσκαρη τον πάνυ: «Πολλές φορές απόρησα
μ' εκείνους που απεχθάνονται τήν εποχή μας (τα καθ' ήμας) καί τό 'χουν πάρει συνήθεια να παινεύουν μονάχα
τα πανάρχαια χρόνια. Καί βαρυγγομοΰν παραπονούμενοι δτι ή φύση στάθηκε στοργική μητέρα για τους αρχαί
ους, ένώ για μας είναι κακιά μητριά. "Ολες οί επιστήμες καί οί τέχνες, [λένε], άνθισαν παλιά κι έφτασαν στην
τελειότητα, ένώ τώρα μαραίνονται, παραμελούνται καί πηγαίνουν άπ' το κακό στο χειρότερο» (βλ. Ε. Legrand,
δ.π., σσ. 144-145).
57. Ε. Legrand, δ.π., σ. 145. Καί λίγο πιο κάτω άνακράζει θριαμβευτικά δτι τήν εφεύρεση της τυπογρα
φίας οί περίφημοι «παλιοί καιροί δέν κατάφεραν να τήν επινοήσουν. Καί μόλις χθες καί πρώην ή σύγχρονη
εποχή τήν έφεΰρε, άποστομώνοντας δσους χλευάζουν κάθε τι που δέ μυρίζει [αρχαία Ελλάδα], Δία καί Διόνυ
σο» (τους βλασφημοΰντας καί διασύροντας τα μή Κρονίων όζοντα και Διασίων») !
58. Για τον Λάσκαρη βλ. παραπάνω σημ. 5, 6, 9-11 καί ιδίως 12. Ό Μάρκος Μουσοΰρος, στην αφιε
ρωτική του επιστολή έ'χει διασώσει μιαν εξαίσια δημόσια περιγραφή δχι μόνο της προσωπικότητας, άλλα καί
του χαρακτήρα καί τών τρόπων συμπεριφοράς του (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 149' πρβλ. καί τήν περιγραφή του
Δημ. Δούκα, δ.π., σ. 88), ζωηρότατη καί πολύ εξειδικευμένη καί λεπτομερειακή για να μπορούμε να αμφι
σβητήσουμε τήν, εικαστική σχεδόν, πιστότητα της. Για τήν ακεραιότητα καί τή βαθιά ηθική συγκρότηση της
προσωπικότητας του ϊδιου του Μουσούρου βλ. παραπάνω σημ. 21 καί κυρίως 22 καί 23.
59. Πρβλ. Β. Knös, Un ambassadeur..., σ. 221: «Ce savant Grec (ό Λάσκαρης)... représent une conception de
l'Antiquité, qu' on ne comprenait pas à son époque». Για τή δράση τών λογίων στή Δύση ετοιμάζω άπο χρόνια
μια εκτεταμένη σύνθεση, που σύντομα πρόκειται να παρουσιάσω.
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στερης και πολύ πιο ανεπτυγμένης κοινωνίας, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει το θαυ
μαστό κληροδότημα του αρχαίου πολιτισμού, να απολαύσει τους κοινωνικούς, πολιτειακούς
και πολιτιστικούς καρπούς του καί να διευρύνει τα επιτεύγματα του, με τα προωθημένα
τεχνικά μέσα πού διαθέτει.
'Ακριβώς το ζήτημα του θεμελιακού ρόλου πού διαδραματίζει ή τεχνολογία δχι μόνο
στην προώθηση των επιστημών με τις οποίες αμφίδρομα συνδέεται, άλλα κυρίως στην ανά
πτυξη καί την ευημερία τών κοινωνικών συνόλων, στοιχειοθετεί το νέο καί το πρωτάκουστο
του μηνύματος τών λογίων προς τον υπόδουλο Ελληνισμό. Ή ανάδειξη της οικονομικής
διάστασης σε αίτημα πρωταρχικής σημασίας για τη μελλοντική του εξέλιξη αποτελεί
σταθμό στη νοοτροπία τους καί στη σχέση τους μέ τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι Έ λ 
ληνες διανοούμενοι έχουν αποκτήσει πια συνείδηση του βασικότερου από τα αίτια πού είχαν
έξακοντίσει τις κοινωνίες τής 'Ιταλίας στην πρωτοπορία καί αντίστοιχα είχαν καθηλώσει
τήν ελληνική στην καθυστέρηση, πού ολοκληρώθηκε τελικά με τήν πολιτική της υποδού
λωση. Για πρώτη φορά σε τόσο αξιόλογη κλίμακα παρατηρούμε τους λογίους δασκάλους να
κατεβαίνουν από τή σφαίρα του «κόσμου τών ιδεών» στον κόσμο τής πραγματικότητας πού
λέγεται οικονομική ζωή.
Ή γόνιμη αυτή συνάντηση ήταν βέβαια, ως ενα ορισμένο βαθμό, απόρροια ενός «στυ
γνού» καταναγκασμού. Στή μάχη για τήν επικράτηση του «κόσμου τών ιδεών» τους, τήν
έξανθρωπιστική επίδραση τών οποίων διακηρύσσουν αταλάντευτα καί μέ όλες τους τις
δυνάμεις, προσκρούουν συνεχώς πάνω στο τείχος τών όρων καί τών προϋποθέσεων πού
απαιτούνται. Πρόβλημα πού αντιμετωπίζουν δχι μόνο στον τομέα τής διάδοσης τής ανθρω
πιστικής παιδείας, άλλα καί στο επίπεδο τής 'ίδιας τής προσωπικής τους οικονομικής επι
βίωσης. Το αποτέλεσμα εΐναι να οδηγούνται βαθμιαία προς μια στενότερη προσέγγιση καί
αποδοχή τών υλικών δομών τής κοινωνίας, σπάζοντας το φράγμα πού τους ήθελε να φτά
νουν, το πολύ-πολύ, μέχρι τή μελέτη τών πολιτικών συστημάτων καί τών κοινωνικο-πολιτιστικών φαινομένων. "Εχει ενδιαφέρον, πριν εξετάσουμε τήν ιδεολογία τους, να παρακο
λουθήσουμε ενδεικτικά τή σταδιακή καί κάποτε σχεδόν ακούσια πορεία τών λογίων προς
τήν αντικειμενικότερη κατανόηση τών οικονομικών μηχανισμών καί προς τήν αναγνώριση
τους ως θεμελιακών συντελεστών τής κοινωνικής ανάπτυξης, χωρίς τους οποίους δεν νοεί
ται πολιτιστική εξέλιξη ούτε παιδεία με σταθερό, τουλάχιστον, υπόβαθρο.
60
Έχουμε πρώτα τον ιδιότυπο πτωχοπροδρομισμό του ρηξικέλευθου καί βαθιά φιλοσο
61
φημένου Θεόδωρου Γαζή, έναν πτωχοπροδρομισμό πού δαγκώνει περιγράφοντας τήν
απόλυτη εξάρτηση τών πνευματικών ανθρώπων άπό τους ισχυρούς τής πολιτικής62 καί του
60. Γεμάτο αξιοπρέπεια καί οδυνηρά διαυγή επίγνωση τών αβυσσαλέων θεσμικών κενών τής εποχής του.
61. Βιογραφικά του παραθέτει ό Κ. Στάικος, Χάρτα..., σσ. 67-88.
62. Γράφοντας στα γεράματα του στον φίλο του 'Ανδρόνικο Κάλλιστο που είχε αρρωστήσει, θα φτάσει
μέχρι καί να αστειευτεί λέγοντας δτι, αν δεν γίνεται να εξαλειφθούν οι άρρώστειες άπ' τήν ανθρωπότητα, είναι
τουλάχιστο δίκαιο να αρρωσταίνουν μόνο οί πλούσιοι, γιατί αυτοί έχουν καί τα μέσα για να γιατρεύονται! Καί
ότι ακριβώς ο! ισχυροί χορηγούν στους λογίους που έχουν στην υπηρεσία τους μονάχα όσα άρκοΰν για τήν επι
βίωση τους όσο είναι υγιείς, χωρίς ποτέ να τους καλύπτουν τα νοσήλια, σαν να έχουν γεννηθεί άπό καμιά βέλα-
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χρήματος, άπο την αποκαρδιωτική φειΒωλία των όποιων καί ό ίδιος τελικά θα εγκαταλεί
ψει τή Ρώμη για να αποσυρθεί στην Καλαβρία, δπου καί θα αποβιώσει63 μετά από λίγο.
Τήν πικρία της γενιάς του Γαζή ακολουθεί μια περίοδος πού, χωρίς να λύνει το βιοπορι
στικό πρόβλημα των λογίων, ιδίως το συνταξιοδοτικό,64 προσφέρει μεγαλύτερη άνεση με τή
δημιουργία περισσότερων πανεπιστημιακών εδρών Ελληνικής καί, το σπουδαιότερο, ση
ματοδοτεί τήν έναρξη καί της ελληνικής πλέον τυπογραφίας.65 Ό μαθητής του Δημήτριος
Χαλκοκονδύλης66 ανήκει στην τυχερή εκείνη γενιά.
Με χαρακτηριστική συγκατάβαση κατατάσσει στή δεύτερη θέση, μετά άπ' τους
πραγματικούς εφευρέτες —τους μεγάλους δασκάλους καί φιλοσόφους67 δηλαδή!—,

νιδιά ή άπο πέτρα κι δχι άπο ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι, λοιπόν, ζεΤ στή Ρώμη, θα πει στον Κάλλιστο.
«"Ομοια, δηλαδή, με κείνους που συντηρούνται με τα φάρμακα των γιατρών, τα οποία οΰτε δυναμώνουν τον
οργανισμό ούτε καί τον αφήνουν να πεθάνει» (βλ. L. Mohler, Kardinal Bessarìon als Theologe, Humanist und
Statsmann,x. 3, Paderborn 1967, σσ. 576-577).
63. Βλ. E. Legrand, δ.π., σ. XL και σημ. 1 καί 2, που παραθέτει μαρτυρία του Κωνσταντίνου Λάσκαρη,
δτι τον Γαζή ή τών τυραννούντων φειδωλία [...] ες Καλαβρίαν άπήλασε καί εν Πολυκάστρω, φευ, άδόξως
θανεΐν ήνάγκασεν. Ό Κ. Λάσκαρης υπήρξε άλλο ενα θύμα τής φειδωλίας των τυραννούντων: έχει περιλάβει τή
μαρτυρία αυτή σε «ένα δριμύ κατηγορητήριο ενάντια στη φτώχεια και την εγκατάλειψη από τις οποίες υποφέρει
υπό την παρούσα κυβέρνηση» της Μεσσήνης, δπως σημειώνει ó Ν. Wilson, Από το Βυζάντιο στην Αναγέν
νηση..., σσ. 217-218, που διατηρεί ατεκμηρίωτες επιφυλάξεις για τήν αλήθεια τών καταγγελιών.
64. Αυτή ήταν ή ουσία του οικονομικού προβλήματος που αντιμετώπισε ό Γαζής στα γεράματα του με
τήν επισώρευση τών ποικίλων ασθενειών που τον περιτριγύριζαν, ενα ζήτημα που βέβαια στην εποχή του δεν
υπήρχε περίπτωση να τεθεί ως αίτημα σε συλλογικό επίπεδο, πρέπει δμως να το έχουμε υπόψη μας δταν ασχο
λούμαστε με τα γερατιά τών ξερριζωμένων Ελλήνων λογίων. 'Έτσι ό θάνατος τοϋ Βησσαρίωνα που τον συντη
ρούσε (ουδείς γαρ εμοι χορηγεί ουδέν πλην της σης ιεράς κεφαλής, τοϋ έγραφε λίγο πριν εκείνος πεθάνει. Καί
το ποσό αυτό άλλοθι μεν Ισως αρκέσει' ενταύθα δε ουκ άρκεΤ, βλ. L. Mohler, Kardinal Bessarìon..., σ. 578) προ
εξόφλησε τήν αποχώρηση του άπο τή Ρώμη καί το σύντομο τέλος του. Έγραφε χαρακτηριστικά στις 13 Άπριλίου 1473, δ.π., 584: νυν, δτ αποθανόντος τοϋ Νικαίας (Βησσαρίωνα) ούδεν παρ' ούδενός εχω λαμβάνειν εις
τον β'ιον..., δει με άποχωρεΐν
τής 'Ρώμης
καί τών ένθάδε
αρχόντων).
Ακόμα καί ό 'Ιωάννης
'Αργυρόπουλος, στα γεράματα του στή Ρώμη, έφτασε στο σημείο να πουλάει τα βιβλία του για να επιζήσει (Κ.
Στάικος, Βιβλιοθήκη..., σ. 182 και σημ. 244).
65. Εξαιτίας τών τόνων καί τών πνευμάτων ή κατασκευή καί κυρίως ή στοιχειοθέτηση ελληνικών τυπο
γραφικών στοιχείων ήταν εγχείρημα περίπλοκο καί πολύ πιο δύσκολο σε σύγκριση με τα λατινικά (Ν. Barker,
Aldus Manutius and the Development of Greek Script and Type in the Fifteenth Century, Sandy Hook, Connecticut 1985 '
Κ. Στάικος, Χάρτα..., σ. 144' πρβλ. καί τα λόγια τοϋ Μουσούρου, έδώ παρακάτω σημ. 145), δπως τονίζει με
έμφαση καί ό Δημήτριος Χαλκοκονδύλης: «Εφευρέθηκε άπο παλιότερα ενα κοινόν αγαθόν, που προσφέρει στή
διάθεση δσων αγαπούν καί μελετούν τον λόγο αφθονία βιβλίων λατινικών —εννοώ τήν εκτύπωση τους— καί το
ϊδιο ήταν επιθυμητό καί γιά τα ελληνικά βιβλία. Άλλα κανείς δεν τολμούσε, μέχρι καί σήμερα, νά καταπιαστεί
μ' αυτό το αξιόλογο έργο, επειδή φοβόταν τις δυσκολίες τοΰ εγχειρήματος» (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 13).
66. Γι' αυτόν: Κ. Στάικος, Χάρτα..., σα. 215-245.
67. Προκειμένου νά μιλήσει γιά υλικές κατακτήσεις τής ανθρωπότητας, γιά εφευρέσεις, φροντίζει με επι
μέλεια νά τονίσει εξαρχής τήν ανωτερότητα τοΰ πνεύματος απέναντι στην υλη, επιφυλάσσοντας στους δημιουρ
γούς τού πολιτιστικού οικοδομήματος καί μόνο τήν ιδιότητα τοΰ αληθινού εφευρέτη: «Πάνω άπ' δλους πρέπει
νά τιμούμε καί νά θαυμάζουμε εκείνους που εφεύραν τήν παιδεία, καί μάλιστα τή φιλοσοφία. Σ' αυτούς οφεί
λουμε τή μέγιστη ευγνωμοσύνη, γιατί με εφευρετική δύναμη καί σάν άπο θεϊκή παρόρμηση μας έδειξαν τον
αληθινό καί ορθό δρόμο γιά νά ζοΰμε πραγματικά με τον τρόπο ό όποιος αρμόζει στους ανθρώπους καί με τον
οποίο μπορούμε νά βρούμε τήν ευτυχία» (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 13).
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τους εφευρέτες των χρησίμων, πού, προικισμένοι απ' τή φύση, δχι μόνο διάλεξαν
να μην τεμπελιάζουν άπρακτοι καί ανώφελοι, άλλα και στόλισαν τή ζωή μας με
πολλά καί ωραία πράγματα! 68 Άλλα δεν τελειώσαμε: ΟΙ έπινοητες των υλικών
πρακτικών εφευρέσεων διακρίνονται με τή σειρά τους σε δυο κατηγορίες, ανάλογα
με τον στόχο τους. "Αν επιδιώκουν το κοινό όφελος, δικαιούνται τον τίτλο του ευερ
γέτη της ανθρωπότητας. "Αν επιδιώκουν το ατομικό τους κέρδος, καλοί είναι κι
αυτοί, άλλα δχι βέβαια καί ίσοι69 με τους άλλους.
Ό κλασικός πανεπιστημιακός δάσκαλος, αναπαράγοντας το διαχρονικό αξίωμα της
αρχαιότητας ότι ή καταξίωση της ατομικής ύπαρξης συντελείται πρώτιστα μέσα από τον
σκοπό της κοινωνικής προσφοράς, κάνει ταυτόχρονα ενα γενναίο βήμα προς τήν εποχή του,
που μόλις έχει ανακαλύψει το αγαθό τής ελεύθερης σκέψης καί γεύεται τήν αίσθηση μιας
πρωτόγνωρης ατομικότητας. Από τή μια παρεμβαίνει ανησυχώντας για τήν κατεύθυνση
που αρχίζει να παίρνει ή έξαρση τής ελευθερίας προς μορφές ενός ξεκάθαρου (πλέον) ατο
μικισμού με εκδηλώσεις διασπαστικές ή ανοιχτά αντικοινωνικές, γι' αυτό καί ό λόγος του
έχει αυτόν τον ακαδημαϊκό τόνο πού αποπνέει διδακτισμό καί ακούγεται δογματικός καί
συντηρητικός. Επιδιώκει συνειδητά νά θυμίσει το αρχαιοελληνικό μέτρον, πού συμφιλιώνει
τήν ατομικότητα με το σύνολο μέσα άπό τήν αρμονική ένταξη της στο πλαίσιο τής κοινω
νίας, εξω άπό τήν οποία ή ευδαιμονία εΐναι ανέφικτη70 γιά τον άνθρωπο. Συστάσεις κάθε
άλλο παρά αυτονόητες γιά τήν κοινωνία τών συγχρόνων του, πού πραγματοποιούσε τά
πρώτα της βήματα στο πεδίο τής έκκοσμίκευσής της.
Άπό τήν άλλη, παράλληλα μ' αυτόν τον ακαδημαϊκό συντηρητισμό, ό Χαλκοκονδύλης,
μέσα στον σταθερό καί επίμονο αγώνα του γιά τήν εκτύπωση ελληνικών βιβλίων,71 εΐναι ό
πρώτος "Ελληνας λόγιος πού κατεβαίνει άπό τήν απρόσιτη πανεπιστημιακή καθέδρα γιά νά

68. «Άλλα βέβαια αξίζει να επαινούμε κι δσους επινοούν καί κάτι χρήσιμο, δχι μονάχα γιατί, προικισμέ
νοι άπ' τή φύση [με «δεξιότητες», με «ταλέντο»], δεν εγκαταλείπονται στή φυγοπονία οΰτε διαλέγουν να ζουν
έτσι αργόσχολοι κι ανώφελοι, άλλα στολίζουν τή ζωή μας με πολλά καί ώραΤα πράγματα κι επιπλέον, με τήν
επιμέλεια καί τή φιλοπονία τους παρακινούν καί δσους άλλους είναι γενναιόψυχοι καί πλασμένοι για τα καλά
έργα να επιτελέσουν κάτι ωφέλιμο καί αξιόλογο» (Ε. Legrand, δ.π., σ. 13): 'Ολοφάνερα ό Χαλκοκονδύλης
αναφέρεται κυρίως στους καλλιτέχνες καί γενικότερα σε όσους ασχολούνται με τις κλασικές Καλές Τέχνες.
69. «'Επίσης καλό έργο φ α ί ν ε τ α ι να επιτελούν καί δσοι ασχολούνται με παρόμοια εγχειρήματα απο
βλέποντας στο ατομικό τους όφελος. "Οσοι δ μ ω ς επιπλέον φροντίζουν για τήν κοινωνία καί προσπαθούν
πάντοτε να εφευρίσκουν κάτι ωφέλιμο [για δλους], κατά τή γνώμη μου διαφέρουν σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε
οί πρώτοι, καθώς κοιτάζουν μονάχα τον εαυτό τους, πετυχαίνουν καί ανάλογες εφευρέσεις [δηλαδή περιορισμέ
νης εφαρμογής καί αξίας, χρήσιμες μόνο γι' αυτούς τους ίδιους], ενώ οί δεύτεροι, έκτος άπό τήν ωφέλιμη εφεύ
ρεση, δείχνουν καί χρηστότητα καί αγάπη για τον άνθρωπο. Γι' αυτό καί είναι δίκαιο να τους κατατάσσουμε
ανάμεσα στους ευεργέτες» (Ε. Legrand, δ.π.).
70. Πηγή της άποψης αυτής είναι ή πλατωνική Ιδέα για τήν ατέλεια, τήν έλλειψη πληρότητας τής ύπαρ
ξης του ανθρώπου, ή οποία τον ωθεί στή συμβίωση με τους ομοίους του καί τή δημιουργία της κοινωνίας, τής
πολιτείας (βλ. Θ. Νικολάου, Ai περί πολιτείας καί δικαίου Ίδεαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, Θεσσαλονίκη
1989, σσ. 59-66).
71. Μ. Μανούσακας-Κ. Στάικος (έπιμ.), Ή εκδοτική δραστηριότητα τών 'Ελλήνων..., σ. 68: «άπό
τους πρώτους που συνειδητοποίησαν τή σημασία τής τυπογραφικής τέχνης».
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συγχρωτισθεΐ με τον κόσμο της παράγωγης. Θα ζήσει τη βαρεία ατμόσφαιρα του τυπο
γραφείου και θα εκτιμήσει στην πράξη την κοινωνική προσφορά των τεχνικών και υλικών
δομών, άλλα καί τή σημασία τών οικονομικών72 παραγόντων. Πρώτος εκείνος θα μιλήσει
δημόσια στον κόσμο τών λογίων για τίς όφειλες της ανθρωπότητας στην τεχνολογία, συμ
βάλλοντας στην κοινωνική αναβάθμιση τών αντίστοιχων επαγγελμάτων, έστω και μέσα
άπο αυτήν τήν ίδεοκρατική Ιεράρχηση.
'Άν ό Χαλκοκονδύλης ζυγίζει καί μετράει τα λόγια του73 δίνοντας κάπως τήν εντύπωση
πώς μιλάει για τίς τέχνες με μισή καρδιά καί κατά παραχώρησιν, ό Γιάννος Λάσκαρης, ό
μαθητής του, με τους ανοιχτούς ορίζοντες πού χαρακτηρίζουν τήν πολιτική δομή της σκέ
ψης του, θα κάνει ενα τεράστιο άλμα. Θά εξισώσει σχεδόν τον "Ηφαιστο74 με τήν 'Αθη
νά,τίς τέχνες με τή σοφία: Ηφαίστου πραπίδεσσι καί έννεσίαισιν Άθήνης15 ό Λάσκαρης χα
ράζει τή λεωφόρο πού οδηγεί στην οριστική ρήξη με τή νοοτροπία του παρελθόντος, εγκαι
νιάζοντας τήν εποχή του Μουσούρου. Ό Βησσαρίων καί ό Θεόδωρος Γαζής, με τήν οξύτα
τη διορατικότητα του πολιτικού αισθητηρίου τους, αγκάλιασαν αμέσως τήν εφεύρεση της
τυπογραφίας, χωρίς όμως καί να προλάβουν να χαρούν τήν ανάπτυξη της* ό Χαλκοκονδύ
λης καί ò Λάσκαρης υπήρξαν οι σκαπανείς της έκδοσης ελληνικών βιβλίων' άλλα ή γενιά
του Μάρκου Μουσούρου, του μαθητή τους, είναι εκείνη πού ανδρώνεται κυριολεκτικά μέσα
στά τυπογραφεία μεγαλώνοντας με τή βαρειά μυρωδιά της μελάνης καί του χαρτιού μέσα
στους εκκωφαντικούς θορύβους τών πιεστηρίων. Εξοικειώνεται δχι μονάχα με τή διαβόητη
τάξη τών τυπογράφων,76 άλλα κυρίως με τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της εκδοτικής δρα
στηριότητας. "Εχει μάθει πιά νά σταθμίζει «άπο μέσα» τή θεμελιακή σημασία του κεφα
λαίου καί, με κυμαινόμενη σύμπνοια, συνεργάζεται με τους συνήθως ακατέργαστους77

72. "Οπως επισημαίνει ό Μ. Lowry, The World of Aldus Manutius..., σ. 81 καί 91, δλες oí τυπογραφικές
επιχειρήσεις που ό Χαλκοκονδύλης εμψύχωσε ή βοήθησε δεν άντεξαν οικονομικά καί ήταν βραχύβιες: Είχε, λοι
πόν, καυτή προσωπική πείρα του γεγονότος ότι ή διάδοση τών πνευματικών αγαθών, άπο ενα σημείο καί
πέρα, βρισκόταν σέ απόλυτη συνάρτηση μέ τή νομοτέλεια τών οικονομικών μηχανισμών. Για τήν επένδυση
κεφαλαίων σέ τυπογραφικές επιχειρήσεις καί τους κινδύνους της, βλ. M. Lowry, δ.π., σσ. 13-18.
73. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, κατά τή γνώμη μας, δτι δέν αναφέρει καν το όνομα του πρωτοπόρου
κατασκευαστή ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων καί μόνιμου συνεργάτη του, του Δημητρίου Δαμιλα (τον
όποιο βιογραφεί ό Κ. Στάικος, Χάρτα..., σσ. 135-172).
74. Προτάσσει μάλιστα τον θεό της μεταλλουργίας καί τών τεχνών άπο τήν 'Αθηνά, τή μοναδική αρχαι
οελληνική θεότητα που είναι καθαρό προϊόν του εγκεφάλου —απευθείας μέσα άπ' το κεφάλι του Δία. Πνεύμα
που 'όμως δε μπορούσε παρά να γεννηθεί χάρη στή δραστηριότητα τών τεχνών, χάρη στο σφυρί του Ηφαίστου.
75. «Μέ τή διάνοια του Ηφαίστου καί τον φωτισμό της 'Αθηνάς δ νους του άνθρωπου απέκτησε ενα για
τρικό αιώνιο»: τα γράμματα (βλ. Anna Meschini, Giano Lascarìs..., σ. 43).
76. Βλ. Μ. Lowry, The Workl of Aldus Manutius..., σσ. 26-29, 31: δ συγγρ. επισημαίνει πώς οι κατηγορίες
που εκτοξεύονταν εναντίον τών τυπογράφων αποκαλύπτουν τήν αμηχανία τών αντιδραστικών κύκλων μπροστά
στην προοπτική της διάδοσης τών βιβλίων καί της εξάπλωσης της γνώσης. 'Επίσης, άπο μιαν άλλη άποψη,
ιδίως οι κατηγορίες για ηθικά παραπτώματα δείχνουν τήν αντίδραση της ταξικής κοινωνίας στην απρόσμενη
αναβάθμιση ενός ακόμη άστικοΰ στρώματος.
77. Ό Έρασμος έ'χει απαθανατίσει τήν αντιπροσωπευτική φυσιογνωμία του συνεταίρου καί πεθερού του
Άλδου, του 'Αντρέα Torresani άπό τήν Asola, στον περίφημο διάλογο του μέ τον εύγλωττο τίτλο Opulentia sordida
(«Άξεστος πλούτος», βλ. Μ. Dazzi, Aldo Manuzio e il dialogo veneziano di Erasmo, Vicenza 1969' άλλη βιβλιογραφία
καί σχόλια, για τον ρόλο του παραθέτει ό Μ. Lowry, The World of Aldus Manutius..., σσ. 76-78 καί 152-153).
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κατόχους του χρήματος, αναγνωρίζοντας τους ως βασικούς συντελεστές78 του μεγάλου
εγχειρήματος.
Μέσα απ' αυτήν την εύθραυστη και δύσκαμπτη συμπόρευση με εκπροσώπους των ανερ
χόμενων αστικών στρωμάτων, οί "Ελληνες λόγιοι της Βενετίας, οι περισσότεροι από τους
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οποίους προφανώς ανήκουν επίσης στην αστική ταςη, εμπεδώνουν τις κατευθυντήριες
γραμμές που επίμονα καί ανυποχώρητα προωθεί ό Λάσκαρης. Μπολιάζονται και ζυμώνον
ται με τις επιστημονικές καί κοινωνικές αναζητήσεις της εποχής τους καί συμβάλλουν με
τον τρόπο που μπορούν στην επεξεργασία τους: προσφέρουν τήν ανεκτίμητη βοήθεια τους
στην επισήμανση, τήν αποκατάσταση, τή δόκιμη ερμηνεία καί τήν αξιοποίηση των επιστη
μονικών έργων της αρχαιότητας.80 Καί καθώς ή τέχνη της τυπογραφίας εδραιώνεται καί
78. Ό Μάρκος Μουσοΰρος εκφράζει τήν ευγνωμοσύνη του γιατί, όταν πέθανε "Αλδος ό πολύτλ<χς καί
συνέβαινε τών γραικοτυπων τήν δαιδαλουργίαν χηρεύειν,
ανέλαβε ó 'Ανδρέας Άσυλλαΐος (ό Torresani) να
συνεχίσει [τελικά] το έργο του γαμπρού του (Ε. Legrand, δ.π., σ. 146). Άλλα το πόσο είχαν μάθει πια οί
λόγιοι να δείχνουν κατανόηση στις απαιτήσεις των επιχειρηματιών για τον προσπορισμό κέρδους φαίνεται από
τα λόγια του Μουσούρου ήδη το 1498, όταν, μετά τή μνημειώδη πεντάτομη πρώτη έκδοση των 'Απάντων
(σχεδόν) του 'Αριστοτέλη, έχει τήν έμπνευση να προωθήσει για δημοσίευση τις Εννέα Κωμωδίες του 'Αριστο
φάνη, προτείνοντας τις στο αγοραστικό κοινό τών λογίων ως φυχαγωγίαν, ως αναψυχή, μετά την των λεπτών
καί μετεώρων άνάγνωσιν ! Στο τέλος μάλιστα τονίζει με νόημα πώς, αγοράζοντας άγόγγυστα καί χωρίς μικρολογίας για τα τυπογραφικά λάθη και τή βιαστική έκδοση του έργου, άλλα ούτε καί για τήν αλμυρή τιμή του
(μηδ' άργυραμοιβικώς), θα συμβάλουν στή συνέχιση τών ελληνικών εκδόσεων, τους έπιστάτας
της βιωψελοΰς ταυτησί μηχανής διεγείραντες (Ε. Legrand, δ.π., σσ. 48-49' πρβλ. καί Ν. Wilson, ^4πο το Βυζάντιο στην
Αναγέννηση..., σσ. 264-265, ό όποιος, όπως καί σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, παρερμηνεύει το ελληνικό κεί
μενο): Εΐναι ξεκάθαρο πώς ό πληθυντικός περιλαμβάνει όχι μόνο τον 'Άλδο, άλλα κυρίως τους βλοσυρούς
εμπορικούς συνεταίρους του και πάνω άπ' όλους τον μέλλοντα πεθερό του 'Αντρέα Torresani.
79. Δεν έ'χει επισημανθεί ως τώρα ότι ό Μάρκος Μουσοΰρος προερχόταν άπα τήν τάξη τών «Κρητικών
ευγενών», όπως βεβαιώνει ή ίδια ή βενετική Σύγκλητος στην απόφαση για τον διορισμό του στην έδρα τού
καθηγητή Ελληνικών της Σχολής της Καγκελαρίας του Αγίου Μάρκου (23 του Γενάρη 1512 —ψηφίστηκε
στις 17 του Φλεβάρη), στην οποία πλέκει το εγκώμιο του για τις εξαιρετικές του διδακτικές ικανότητες: « Ό
έξοχος (praestantissimus, ό καλύτερος άπ' όλους) στην ελληνική γλώσσα, άλλα όχι λιγότερο καί στή λατινική,
πού ξεπέρασε όλους τους άλλους καθηγητές τών ελληνικών γραμμάτων καί σε σύγκριση μαζί τους υπερέχει
κατά πολύ, ό κύριος Μάρκος Μουσοΰρος, πολίτης δικός μας της Κρήτης (civis noster cretensis, το κείμενο βλ. F.
Foffano, «Marco Musuro professore di greco a Padova e a Venezia», Nuovo Archivio Veneto, τ. 3 (1882), σ.
473). Άν εξαιρέσουμε τον Νικόλαο Βλαστό πού επίσης είχε τήν «κρητική ευγένεια», όπως μάλλον καί ό Ζαχα
ρίας Καλλιέργης, οί υπόλοιποι Κρητικοί λόγιοι, ό 'Ιωάννης Γρηγορόπουλος, ό Δημήτριος Δούκας, ό Κωνστα
ντίνος Παλαιόκαπας καί Ισως καί ό Νικόλαος Βυζάντιος άνηκαν πιθανότατα στην αστική τάξη.
80. Για το ευρύτατο αυτό ζήτημα, με το όποιο ασχολούμαστε διεξοδικά στην εκτεταμένη ανέκδοτη μελέτη
που αναφέραμε στή σημ. 59, θα περιοριστούμε να παραπέμψουμε: Mariarosa Formentin, / codici greci di
medicina nelle Tre Venezie, Πάντοβα 1978' Μ. Ι. Μανούσακας, «La contribution des grecs à la copie, Γ édidon, la
traduction et Γ étude des textes hippocratiques après la chute de Constantinople (1453)», Hippocrate et son héritage,
Colloque Franco-Hellénique d' Histoire de la Médecine, Λυών 1985, σσ. 197-206' Ν. Wilson, Από το Βυζά
ντιο..., σσ. 127, 146, 148-149, 161, 206-207, 208, 209, 213-216, 235, 240-241, 269, 271 καί 28Γ J.
Harris, Greek emigres in the West, Camberley 1995, σσ. 151-189. Στο τρίτομο έργο του ό Γ. Καράς, Οι επι
στήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τ. 1 (Τα μαθηματικά), τ. 2 (Οί επιστήμες της φύσης)
καί τ. 3 (ΟΊ επιστήμες της ζωής), Αθήνα 1992, 1993 καί 1994 αντίστοιχα, έ'χει συγκεντρώσει έναν ìmfi\t\~
τικό αριθμό χειρογράφων, πού πιστοποιεί τή διαρκή επαφή της ελληνικής παιδείας καί εκπαίδευσης με τις
θετικές επιστήμες τόσο στην περίοδο που μας απασχολεί όσο καί στην προηγούμενη, άλλα καί στή μεταγενέ
στερη. Για τήν ελληνική τεχνολογία βλ. τώρα τον Κατάλογο της Έκθεσης τής Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας καί τοΰ Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, Θεσσαλο
νίκη 1997, όπου καί πρόσφατη βιβλιογραφία.
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εξελίσσεται, καθώς ή μια έκδοση διαδέχεται τήν άλλη, ο καινούργιος κόσμος που ονειρεύ
ονται δείχνει δλο και πιο καθαρά το πρόσωπο του:
Το μέλλον ανήκει στην τεχνολογία81 καΐ στις θετικές επιστήμες. Ή αφθονία των υλι
κών αγαθών, που φέρνει ή αύξηση της παραγωγικότητας με τη ραγδαία εξέλιξη τών μέσων
παραγωγής, οδηγεί στην ευημερία. Και ήδη ή αφθονία μεταφέρεται στη σφαίρα του πολι
τισμού, μεταφράζεται πια σε αφθονία και τών μέσων για τήν πλατύτερη διάδοση της παι
δείας, τών βιβλίων. Το βιβλίο γίνεται επιτέλους κι αυτό ενα οικονομικό αγαθό ευρύτερης
κατανάλωσης, πού διατίθεται πια στο εμπόριο82 παύοντας να αποτελεί προνόμιο83 της άρ
χουσας τάξης, σε τιμή συγκεκριμένη, σχετικά ομοιογενή καί, πάντως, ασύλληπτα πιο προ
σιτή από το παρελθόν. Ή πολυμερής αυτή ανάπτυξη σηματοδοτεί τήν εμφάνιση μιας νέας
εποχής, που σε πολλούς τομείς τής επιστήμης84 καί τής τεχνολογίας έχει ύπερφαλαγγίσει
πανηγυρικά τις προόδους τής αρχαιότητας. Έτσι, σε γενικές γραμμές, μπορεί νά γίνει πιο
κατανοητός ό ασυγκράτητος ενθουσιασμός του Μουσούρου στην απερίφραστη κατάφαση,
στον διθυραμβικό ύμνο τών καιρών του πού είδαμε να συνθέτει.
Άλλα αυτό το ευοίωνο μέλλον, όπως είπαμε πιο πάνω, δεν ήταν ό Λάσκαρης καί ό
Μουσοΰρος πού το διέβλεψαν πρώτοι. "Ηδη πριν άπό τα μέσα του 15ου αιώνα ό δάσκα-

81. «Τα πάντα είναι τεχνολογία», διακηρύσσει με τον απαράμιλλο τρόπο του καί ό F. Braudel, Capitalism
and Material Life..., σ. 244 (συνοπτική παρουσίαση τών σχετικών εξελίξεων βλ. στο βιβλίο του C. Cipolla, Ή
Ευρώπη πριν άπό τη βιομηχανική επανάσταση, μτφρ. Π. Σταμούλη, 'Αθήνα 1988, σσ. 219-240" βλ. επίσης:
Ε. Ashtor, «The Factors of Technological and Industrial Progress in the Later Middle-Ages», The Journal of
European Economic History, τ. 18 (1989), σσ. 7-36 [ = Του ίδιου, Technology, Industry and Trade. The Levant
versus Europe, 1250-1500, Variorum, Λονδίνο 1992, VIII]' J. H. Pryor, Geography, Technology and WaVStudies
in the Maritime Histoiy of the Medite/ranean, 649-1571, Cambridge 1988, σσ. 39-86). Ό Α. Βακαλόπουλος,
'Ιστορία..., σ. 393, απ' τήν άλλη, σημειώνει πώς ήδη στή διάρκεια της συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας «ο!
"Ελληνες μένουν έκπληκτοι εμπρός στον λαμπρό πολιτισμό που άντικρύζουν, εμπρός στή θαυμαστή επίδοση τών
'Ιταλών δχι μόνο στα γράμματα, άλλα καί στις τ έ χ ν ε ς καί στις ε π ι σ τ ή μ ε ς » .
82. Βλ. R. Greci, «Tra economia e cultura: il commercio librario neh' Italia del tardo Medio Evo», Mercati e
consumi, lo Convegno Nazionale di Storia del Commercio in Italia, Μπολόνια 1986, σσ. 62-64 και 65 (πλούσια
βιβλιογραφία).
83. Βιβλιοτάφους αποκαλούσε ό Μάρκος Μουσοΰρος εκείνους που έκρυβαν τα χειρόγραφα πού κατείχαν
και δεν τα φανέρωναν στους φιλομαθείς (Ε. Legrand, δ.π., τ. 2, σ. 395). Προφανώς άπό τον Μουσοΰρο έμαθε
τον νεολογισμό αυτόν ό Άλδος Μανούτιος, που τον χρησιμοποίησε αργότερα σε μια προλογική αφιέρωση, για
τήν οποία βλ. πρόχειρα Ν. Wilson, Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση..., σ. 237.
84. Για τήν ανάπτυξη τών επιστημών καί τις κοινωνικές επιπτώσεις της βλ. τό κλασικό έργο του Ε.
Garin, Scienze e vita civile nel Rinascimento, Bari 1965. Ή πλούσια νεότερη βιβλιογραφία βρίσκεται συγκεντρωμέ
νη στις συμβολές τών: Marie Boas Hall, «Problems of the Scientific Renaissance», The Renaissance. Essays in Inter
pretation, (έπιμ. A. Chastel κά.), Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1982, σσ. 273-296' Ch. Schmitt, «Philosophy and
Science in Sixteenth-Century Italian Universities», δ.π., σσ. 297-336' G. Ongaro, «La medicina nello Studio di
Padova e nel Veneto», Storia della cultura veneta, τ. 3/III, Vicenza 1981, σσ. 75-134· C. Maccagni, «Le scienze nel
lo Studio di Padova e nel Veneto», ο.π., σσ. 135-171. Δέν είναι τυχαίο, βέβαια, πώς έναν αιώνα αργότερα, τό
1620, ό Francis Bacon θα συμπέσει μέ τον Μουσοΰρο στην εκτίμηση του για τις τρεις σημαντικότερες προόδους
τών νέων χρόνων σέ σύγκριση μέ τήν αρχαιότητα (όπλοποιΐα, ναυπηγική καί τυπογραφία, βλ. Α. Debus,
Άνθρωπος καί φύση στην Αναγέννηση, μτφρ. Τ. Τσιαντούλα, Ηράκλειο 1997, σσ. 1-2).
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λος καί προστάτης του Λάσκαρη, ο Βησσαρίων,85 είχε επισημάνει τη σπουδαιότητα της τε
χνολογικής προόδου καί τον επαναστατικό ρόλο των εφευρέσεων στην εξέλιξη της ανθρω
πότητας. Με τη γνωστή ευστοχία καί σφαιρικότητα τής έκφρασης του είχε εξάρει τή ση
μασία τής τεχνολογίας καί των συναφών επιστημών στή μνημειώδη επιστολή του86 προς
τον δεσπότη του Μυστρα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, στην οποία διατυπώνεται για τελευ
ταία φορά ή ελληνική οπτική τής ιδανικής διακυβέρνησης του κράτους. Υπερακοντίζοντας
τις προτάσεις οικονομικής πολιτικής του παλιού δασκάλου του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος,87 ό Βησσαρίων, αυτός ό «πρώτος Νεοέλληνας»,88 θέτει για πρώτη φορά το ζήτημα
του οικονομικού καί τεχνολογικού εκσυγχρονισμού τών μέσων καί τών μεθόδων παρα
γωγής καί κυρίως τής επιτακτικής ανάγκης για την εισαγωγή τεχνογνωσίας από τις ιτα
λικές πόλεις:
Προτείνει τήν αποστολή τεσσάρων ως οχτώ νέων στην Ιταλία, οι οποίοι να
μυηθούν στις τέχνες τής μηχανικής,90 τής σιδηροποιητικής,91 τής όπλοποιητικής92
και τής ναυπηγικής, ώστε να εισαγάγουν και να αναζωογονήσουν, επιστρέφοντας

85. Κ. Στάικος, Χάρτα..., σσ. 89-103' G. Lusini, «Recenti studi sul Concilio di Firenze e il cardinale
Bessarione», Studi Storici, τ. 37/2 (1996), σσ. 667-684). Πρβλ. καί C. Capizzi, «Momenti di vita del Bessarione a
Roma», Θησαυρίσματα, τ. 27 (1997), σσ. 101-123.
86. Για τις εκδόσεις τής επιστολής βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, «Προτάσεις οικονομικής καί κοινωνικής
πολιτικής από τον Βησσαρίωνα», Βυζαντινός Δόμος, τ. 5-6 (1992), σ. 48 σημ. 3. Ό Α. Βακαλόπουλος,
Ιστορία..., σ. 287, που τή χαρακτηρίζει «αληθινό πρόγραμμα εθνικής και κοινωνικής πολιτικής», τήν τοποθε
τεί στα μέσα του 1444.
87. Βιβλιογραφία για τις ιδέες του Γεμιστού, βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π., σ. 47 σημ. 1 καί 2' Του
ίδιου, « Ό Γεώργιος Γεμιστός-Πληθών σκαπανευς τών τεσσάρων άρχων φορολογίας του Adam Smith», Βυζαντιναϊ Μελέται, τ. 6 (1995), σσ. 210-213. Επίσης: Κ. Παπαρρηγόπουλος, «"Ελλην σοσιαλιστής τής Ι Ε ' έκατονταετηρίδος», Πανδώρα, τ. 1 (1850-1851), σσ. 154-155' C. Μ. Woodhouse, Geoide Gemistos Plethon, The
Last of the Hellenes, 'Οξφόρδη 1986' W. Blum, Geoi-gios Gemistos Plethon. Politik, Philosophie und Rhetorik im
spätbyzantinischen Reich (1355-1452), Στουτγάρδη 1988. Λ. Μπενάκης, λ. Πληθών, Παγκόσμιο Βιογραφικό
Λεξικό, τ. 8, Αθήνα 1988, σσ. 307-309.
88. "Οπως τον έχει χαρακτηρίσει ό καθηγητής Ν. Παναγιωτάκης στην τηλεοπτική εκπομπή «Ελληνι
σμός καί Δύση» (1991). Καί ό Α. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία..., σ. 293: «Είναι ό Νεοέλληνας πού αισθάνεται
τήν ανάγκη να συνδεθεί στενά όχι μόνο με τήν πνευματική παράδοση τής αρχαίας Ελλάδας, άλλα καί τής
Δύσης».
89. Κατάλληλης ηλικίας, οΰτε πολύ προχωρημένης [ώστε νά μπορέσουν ευκολότερα νά εξοικειωθούν με
τή γλώσσα καί νά αφομοιώσουν πληρέστερα τις αντίστοιχες τέχνες] ούτε καί πολύ μικρής [νά μην εΐναι και
αμούστακοι —μήτε σφόδρα απαλούς—, ώστε νά αντεπεξέρχονται στις σκληρές απαιτήσεις τών επαγγελμάτων
αυτών]: Σπ. Λάμπρος, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, τ. 4, Αθήνα 1930, σσ. 44 στ. 7 καί ιδίως 21-23.
90. Σπ. Λάμπρος, ο.π., σ. 43, στ. 16-23: ... τήν όργανικήν τε καί μηχανικήν, με τήν οποία ανυψώνον
ται τά βάρη καί πέφτοντας ευκολότατα χτυπούν καί λειαίνουν όσα χρειάζονται (λείανση), πριονίζεται αυτόματα
ή ξυλεία, γυρίζουν οι μύλοι ταχύτατα καί με τή μεγαλύτερη δυνατή ισχύ καί ανεβοκατεβαίνουν τά φυσερά στά
χυτήρια ξεχωρίζοντας, χωρίς καμιά παρέμβαση του ανθρώπου, τά μέταλλα άπό τά χώματα.
91. «Πού είναι τόσο χρήσιμη καί τόσο απαραίτητη στους ανθρώπους, ώστε δίχως αυτήν ού'τε τά πολεμικά,
άλλα οΰτε καί τά ειρηνικά καί πολιτικά έργα δεν μπορούν νά ευοδωθούν» (Σπ. Λάμπρος, ό.π., στ. 23-27).
92. «Το σχεδιασμό καί τήν κατασκευή τών όπλων γιά τή φύλαξη [τών φρουρίων] καί τήν άμυνα, χωρίς
τά όποΤα [πλέον] ή τέχνη του πολέμου δε μπορεί νά ασκηθεί σωστά» (Σπ. Λάμπρος, 'ό.π., στ. 30-31).
93. «Πού καταγίνεται με τά μακρόστενα καράβια καί τις τριήρεις, άλλα καί με τά μεταγωγικά καί
στρογγυλά πλοία» (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 44, στ. 1-3).
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στο δεσποτάτο, τή βιοτεχνία των αντίστοιχων κλάδων με τή νέα προηγμένη τεχνο
λογία.94 Ή εκμάθηση των σχετικών ειδικοτήτων είναι, λέει, ασύγκριτα πιο εύκολη
από τή θεωρητική τους αφομοίωση καί, κυρίως, μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολύ
σύντομο χρόνο. Di τέσσερις αυτές τέχνες είναι απολύτως αναγκαίες για την αυ
τάρκεια, άλλα καί για την ίδια τήν επιβίωση96 ενός κράτους. Μετά τήν εγκατά
σταση καί τήν προώθηση των παραπάνω βασικών τομέων κατασκευής, θα μπορού
σαν να εισαχθούν έπειτα καί άλλες τέσσερις τέχνες,97 που είναι επίσης αξιόλογες καί
σημαντικές για τήν οικονομική ανάπτυξη: της υαλουργίας, της μεταξουργίας, της
έριουργίας καί της βαφικής,98 με άλλα λόγια τών κλάδων μεταποίησης.99

94. Ό Χρ. Π. Μπαλόγλου, «Προτάσεις...», ο.π., σσ. 63-64 καί 65 τονίζει τήν πρωτοποριακή σημασία
τών προτάσεων για τήν τεχνική εκπαίδευση τών νέων «στην προαγωγή της βιοτεχνίας», επισημαίνοντας ότι
«μόλις στον αιώνα μας αναγνωρίσθηκε ή οικονομική αξία της παιδείας... καί ή συμμετοχή του ανθρώπινου
κεφαλαίου... στην οικονομία».
95. Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 43, στ. 16-17 (ραστά τε καί ου πολλοΰ χρόνου εστίν αύτας διδαχθήναι) καί
26-27 (ένταΰθά τις αν ευχερώς καταμάθοι).
96. 'Ολοφάνερα συμπίπτουν με τους κλάδους της λεγόμενης βαρείας βιομηχανίας —καί ò Βησσαρίων εύ
στοχα τις αποκαλεί αναγκαίας τε καί χρησίμους τοις ευ ζην εθέλουσι (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 44, στ. 6-7).
97. Είσί μέντοι καί άλλαι τετταρες άξιαι λόγου, ή του ύέλου, η τών σηρικών, ή τών εξ ερίου ποίησις ιμα
τίων καί προσέτι ή τούτων αμφοτέρων βαφή... (Σπ. Λάμπρος, ό.π., στ. 10-12). Ό L. Mohler, Kardinal
Bessaiion..., σ. 448 στ. 29, παρότι γνωρίζει τήν έκδοση Λάμπρου, ανάμεσα στα πολλά σφάλματα της δικής του
έκδοσης παραθέτει καί το ακατανόητο ύλίου αντί υέλου.
98. Έδώ ή σκέψη του Βησσαρίωνα αποκαλύπτει τήν κοινή με του Χαλκοκονδύλη πλατωνική και χριστια
νική προέλευση της, που άντικρύζει σταθερά τις οικονομικές δραστηριότητες με πρωταρχικό κριτήριο τήν άμεση
κοινωνική τους ωφέλεια καί αποθαρρύνει ή περιορίζει δραστικά τήν επιδίωξη του ατομικού κέρδους: Παρότι ή
έριουργία, κατά συνέπεια καί ή βαφική, καλύπτουν τις βασικότατες ανάγκες της ένδυσης (όπως το δηλώνει καί ό
ίδιος) καί της επίπλωσης, ωστόσο τις συμπεριλαμβάνει κι αυτές στις επιχειρήσεις παραγωγής ε'ιδών πολυτελείας,
μαζί με τή μεταξουργία καί τήν υαλουργία, οί όποιες έ'χουν επινοηθεί άπο τους ανθρώπους ου προς ανάγκην,
άλλα προς τρυφήν καί διαγωγην (Σπ. Λάμπρος, δ.π., στ.12-14). Ή καταπολέμηση της πολυτέλειας καί της
επίδειξης πλούτου έχει κεντρική θέση στις προτάσεις του για τήν αναμόρφωση της κοινωνίας, δπως καί στις προ
τάσεις του δασκάλου του Γεωργίου Γεμιστού (βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π., σσ. 54, 55-57). Άλλα ή καταπο
λέμηση της πολυτέλειας είναι κοινός τόπος για όλα τα πολιτεύματα που επιδίωκαν τήν ευνομία ή τήν άμβλυνση
τών κοινωνικών αντιθέσεων, άπο τήν αρχαιότητα (βλ. τα παραδείγματα που αναφέρει ó ίδιος ό Βησσαρίων, Σπ.
Λάμπρος, δ.π., σ. 39 στ. 3-17) μέχρι καί τήν εποχή του, κατά τήν οποία το κράτος της Βενετίας, για παρά
δειγμα, είχε πάρει επανειλημμένα σκληρά μέτρα, μέ αποκορύφωμα τήν καθιέρωση τοΰ μαύρου ενδύματος (της
γνωστής romana) για τις δημόσιες εμφανίσεις τών λειτουργών του. Καί τόσο ό Βησσαρίων όσο καί ό Χαλκοκον
δύλης προέρχονται άπο μια κοινωνία πού παρέμεινε ως το τέλος της «πιο εξελιγμένη καί, ταυτόχρονα, πιο συντη
ρητική άπο τις άλλες, που βασιζόταν σέ ενα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, σχεδόν αμετακίνητο, καί σ' ενα καθεστώς
αυστηρό καί ομοιόμορφο» (Ν. Σβορώνος, «Petite et grande exploitation à Byzance»,Annales, τ. 11 (1956), σ.
325, που υπενθυμίζει ή 'Αγγελική Λαίου, «In search of the Byzantine Economy: Assumptions, Methods and
Models of Social and Economic History», Bibn et perspectives des études médiévales en Europe, Louvain-La-Neuve
1995, σσ. 62-63). Ευνόητα, λοιπόν, oi προτάσεις τοΰ Βησσαρίωνα, όπως καί τοΰ Πλήθωνα, χαρακτηρίζονται άπο
οικονομικό προστατευτισμό καί στοχεύουν σέ μια ανάπτυξη ελεγχόμενη καί κατευθυνόμενη, προγραμματισμένη
καί ένισχυόμενη κατάλληλα άπο το κράτος, όπως συμπεραίνει ό Δ. Ζακυθηνός, Le despotatgrec de Morée, [τ. 2],
Vie et institutions, έκδοση αναθεωρημένη καί έπηυξημένη άπο τή Χρύσα Μαλτέζου, Variorum, Λονδίνο 1975, σ.
354 καί επαναλαμβάνει δ Α. Pertusi, «Storia del pensiero politico», La civiltà bizantina dalXII alXVsecolo. Aspetti e
problemi, Ρώμη 1982, σ. 39, παραγνωρίζοντας ότι τα πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης τοΰ Βησσαρίωνα είναι οί
ιταλικές πόλεις.
99. Βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π., σσ. 61-62.
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Ή σοβαρότητα με τήν οποία διαπραγματεύεται το θέμα ό Βησσαρίων, ό οποίος προ
βαίνει δχι μόνο στη διεξοδική περιγραφή100 και αξιολόγηση της χρησιμότητας των κυριότε
ρων τεχνών μιας-μιάς ξεχωριστά, όπως είδαμε, άλλα και τίς συνδέει με τις αντίστοιχες
επιστήμες101 άπό τίς οποίες εξαρτώνται, φανερώνει πόσο βαθιά είχε αποτιμήσει ή διανόηση
της εποχής τα αίτια τής οπισθοδρόμησης τών Ελλήνων. Είναι ή μοναδική φορά σ' ολό
κληρη τή μακροσκελή επιστολή του102 που ό Βησσαρίων παρακαλεί και Ικετεύει τον δεσπό
τη, καί σφόδρα103 μάλιστα. Άλλα αυτό είναι το λιγότερο: Δέν διστάζει να διακινδυνέψει τήν
υπόληψη του καί ο,τι άλλο, προτείνοντας στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο τήν παράβαση
τής νομοθεσίας τών ιταλικών κρατών με τή δική του εγγύηση104 αποκλειστικά, προκειμένου
να αποκτηθεί κρυφά ή γνώση τής τεχνολογίας αιχμής, που πιστεύει ακράδαντα ότι θά ανα
ζωογονήσει τήν ελληνική οικονομία. Γιατί οί προτάσεις του είναι στην ουσία προτάσεις
100. Καί μόνο το γεγονός δτι ό Βησσαρίων αισθάνθηκε τήν ανάγκη να περιγράψει, δείχνει πώς Ίσως
ήξερε δτι δεν ήταν αυτονόητη ή σαφής γνώση τών επιτευγμάτων αυτών στον ελληνικό κόσμο. Ό J. Harris,
Greek emigres in the West..., σα. 154-155 καί 175 κρίνει πώς oí Έλληνες δεν είχαν να μάθουν τίποτε άπ' τους
Δυτικούς στους τομείς της μεταξουργίας και τής ναυπηγικής αντίστοιχα, στους οποίους συνέχιζαν πράγματι να
διατηρούν τήν υπίροχί]. Επηρεασμένος από τον Α. Keller^ «A Byzantine admirer of «western» progress: Cardinal
Bessarion», Cambridge Historical Journal, τ. 11 (1953-1955), σσ. 343-348, θεωρεί επίσης δτι «ό Βησσαρίων
επέτρεψε στον θαυμασμό του για τή Δύση να τον τυφλώσει». Άλλα με τήν κρίση αυτή υποβαθμίζεται ή επανα
στατική σημασία που θα είχε ή εισαγωγή της νέας τεχνολογίας τών υδρόμυλων στή μεταξουργία, τήν οποία καί
ό 'ίδιος μνημονεύει (J.Harris, δ.π., σ. 154 καί σημ. 10). Έξαλλου, ό Βησσαρίων αναφέρεται στίς ανάγκες δχι
ολόκληρου του ελληνικού κόσμου, άλλα κυρίως του δεσποτάτου, στο όποιο ή ναυπηγική, μετά τήν προσάρτηση
της Μονεμβασίας στο βενετικό κράτος, δπως θα δούμε (σημ. 111), βρισκόταν σε παρακμή. Το πνεύμα τών
λόγων του είναι, πάνω απ' δλα, δτι πρέπει οί Έλληνες να είναι ανοιχτοί στίς αντιλήψεις τους καί να συμβαδί
ζουν με τίς τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής τους, εμπλουτίζοντας τήν παράδοση τους με νέα στοιχεία, άπ'
δπου κι αν αυτά προέρχονται.
101. Σ π . Λάμπρος, δ.π., σ. 43, στ. 1-12, 15-17: "Αν επανέλθουν τα φώτα τής παιδείας στην
Ελλάδα, τότε καί δλες εκείνες οί τέχνες που καλύπτουν τίς βιοτικές καί τίς αμυντικές ανάγκες καί που έχουν
εφευρεθεί από τή σοφία τών περίφημων παλαιοτέρων δικών μας [χριστιανών] καί τών αρχαίων Ελλήνων, θα
ξαναγυρίσουν μαζί μέ τή σοφία —που μόλις τή χάσαμε, χάσαμε μαζί κι εκείνες. Πολλές άπ' αυτές δμως έ'χουν
διασωθεί στους Λατίνους ακόμα καί σήμερα.
Έχει, λοιπόν, διαχωριστεί ό λόγος άπό τίς αισθήσεις καί άπό τή νοητική σύλληψη τών τεχνών έχουμε
μεταπέσει στή σωματική. Έτσι, πολλοί γνώστες τής θεωρίας {επιστήμονες τών λόγων) δέν ξέρουν τίποτε σέ
πρακτικό επίπεδο καί, αντίστοιχα, δσοι κατέχουν τίς τέχνες καί τίς εξασκούν σύμφωνα μέ τους φυσικούς νόμους
(κατά λόγον) δέν γνωρίζουν τον λόγον, τή θεωρία. Καί είναι πια σπάνια καί μοναδική περίπτωση να κατα
κτήσει κανείς τίς τέχνες διαμέσου τής θεωρίας, ένώ μέ τίς αισθήσεις καί μέ τήν εξάσκηση μπορεί να τίς μάθει
ευκολότατα καί μέσα σέ λίγο χρόνο (προτιμήσαμε τήν απόδοση του νοήματος άπό τή μετάφραση του εδαφίου).
102. Τήν εκδίδει ό Σ π . Λάμπρος, δ.π., σσ. 32-45. Πρβλ. καί τήν ανάλυση του Α. Βακαλόπουλου,
'Ιστορία..., σσ. 286-295 καί του Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π., σσ. 47-67.
103. Σ π . Λάμπρος, δ.π., σ. 44, στ. 16: σφόδρα
σου δέομαι καί
άντιβολώ...
104. Το εντυπωσιακό αυτό γεγονός έ'χει διαφύγει τήν προσοχή δσων έ'χουν ασχοληθεί μέ τίς οικονομικές
προτάσεις τοΰ Βησσαρίωνα, παρότι αποκαλύπτει δχι μόνο τήν πολιτική οξυδέρκεια του, άλλα καί τα δρια του
πατριωτισμού του: Προτείνει να σταλούν οί νέοι στην 'Ιταλία μέ δσο γίνεται πιο μυστικό τρόπο (μετά τοΰ προ
σήκοντος τρόπου και ως αν μη πολλοίς
εΐεν καταφανείς:
Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 44, στ. 8-9). Καί
δταν φτάσουν ενταύθα (στή Ρώμη), τότε ό ϊδιος θα αναλάβει τα υπόλοιπα (προς δ ουκ ολίγον
ή εμή
παρουσία ενταύθα συνοίσει: Σ π . Λάμπρος, δ.π., σ. 44, στ. 23-24). Μ' άλλα λόγια, θα φροντίσει να προσ
ληφθούν στίς κατάλληλες επιχειρήσεις, θα τους εξασφαλίσει κατάλυμα, θα τους μάθει καί ιταλικά.
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οικονομικής κατασκοπείας με την κάλυψη του105 —καί ò Βησσαρίων έχει ασφαλώς πλήρη
επίγνωση των συνεπειών καί τών κυρώσεων106 τόσο για τον ϊδιο όσο, Ισως, ακόμα και για
τις σχέσεις του δεσποτάτου με τα ιταλικά κράτη.
Ή στάση του αποκαλύπτει καί τους πραγματικούς λόγους τής μετάβασης του στην
'Ιταλία. Άλλα αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα είναι ότι ό Βησσαρίων είχε συλ
λάβει από τότε τήν πρωταρχική σημασία τής λεγόμενης αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυ
ξης για τήν ανεξαρτησία ενός κράτους. Προτείνει τή δημιουργία κλάδων «βαρείας βιομηχα
νίας» καί τήν εκμετάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως τών ορυχείων σιδή
ρου,108 που θα σήμαιναν τον προσανατολισμό του κράτους (στή δικαιοδοσία καί τήν ευθύνη
του οποίου ανήκουν οι οικονομικοί αυτοί τομείς) καί τής άρχουσας τάξης προς επενδύσεις
που να μήν εξαντλούνται στις παραδοσιακές σφαίρες του εμπορίου καί τής γεωργίας. Γνω
ρίζοντας, εξάλλου, πώς τα οικονομικά του σχέδια έχουν ιταλικά πρότυπα, πρέπει να θεω
ρήσουμε σχεδόν βέβαιο πώς με τις προτάσεις του ευνοεί συνειδητά τή δημιουργία νέων
αστικών στρωμάτων με χαρακτήρα πιο σύνθετο από τον απλό βιοτεχνικό καί μονιμότερο
από το μεταπρατικό, τά οποία καί θά σήκωναν το κύριο ^άρος αυτής τής ανάπτυξης. 'Ορα
ματιζόταν, δηλαδή, μια κοινωνική εξέλιξη ανάλογη με εκείνη τών ιταλικών πόλεων, μέσα
σε ευρύτερα όμως κρατικά γεωγραφικά όρια.109 Καί γνώριζε πολύ καλά ότι στην ελληνική
'Ανατολή, όπου ή ισχυρή παράδοση τών αντιλήψεων γιά τήν υπεροχή του κράτους είχε
αντισταθεί στην παγίωση φεουδαρχικών σχέσεων δυτικού τύπου, ενώ παράλληλα ή κατα
γωγή οΰτε θεσμική ισχύ είχε οΰτε καί σήμαινε πολλά αν δεν διέθετε οικονομική ή πολιτική
δύναμη, ή ανάπτυξη αυτή θά έπαιρνε άλλες διαστάσεις.
'Αλλά, όπως ξέρουμε, το κράτος εδώ καί δυόμισυ τουλάχιστον αιώνες δεν φάνηκε οΰτε νά
παρακολουθεί τις οικονομικές καί τεχνολογικές εξελίξεις οΰτε νά αφομοιώνει καί νά αναπρο
σαρμόζεται στή νέα πραγματικότητα που σηματοδότησε ή ανάπτυξη τών ιταλικών πόλεων110
105. Παραπάνω (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σσ. 4-1-42), συμβουλεύοντας τον Κωνσταντίνο να μεριμνήσει για
τήν επάρκεια τών τροφίμων στο δεσποτάτο με τήν απαγόρευση τής εξαγωγής σιτηρών, του φέρνει σαν παρά
δειγμα τήν 'Ιταλία, στην οποία καί ή πιο μικρή πόλη και ό πιο ανίσχυρος ηγεμόνας όχι μόνο δεν επιτρέπουν
τήν εξαγωγή σιτηρών, άλλα απαγορεύουν πλήρως καί τήν εξαγωγή τεχνολογίας επαγρυπνώντας με κάθε τρό
πο, ακόμα καί πάνω στους τομείς που παράγουν ε'ι'δη πολυτελείας. «Καί μηχανεύονται τα πάντα προκειμένου
να μή διαδοθούν (οί τέχνες αύτες) σε άλλα κράτη»: Καί, ώστε μη ετεροις διαδοθήναι, ούδεν δ,τι ου μηχανώνται (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 42, στ. 1-2)! Πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν πρόκειται για τομείς στρατηγικής
σημασίας, όπως αυτοί που προτείνει ò Βησσαρίων καί που συνιστούν άκρως απόρρητα κρατικά μυστικά.
106. Γιά τά μέτρα προστασίας στον ναύσταθμο τής Βενετίας, βλ. M. Aymard, «L' Arsenale e le conoscenze
tecnico-marinaresche. Le arti», Stona della cultura veneta, τ. 3/II, Vicenza 1980, σσ. 294 καί 297-298' E.
Concina, L'Arsenale della Repubblica di Venezia, Μιλάνο 1984, σσ. 46-48 καί 89.
107. Ό ίδιος ό Βησσαρίων αποκαλύπτει ότι παρουσίαζε στους ηγέτες τών ευρωπαϊκών κρατών τις στρα
τιωτικές δυνάμεις του δεσποτάτου πολύ μεγαλύτερες καί ισχυρότερες άπ' όσο ήταν στην πραγματικότητα (Σπ.
Λάμπρος, δ.π., σ. 34, στ. 24-26).
108. Βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π., σ. 60.
109. Βλ. έδώ παρακάτω σ. 553 καί σημ. 131 καί σ. 554 σημ. 134.
110. Γιά παράδειγμα, στην τεχνολογική εξέλιξη της ιταλικής βιομηχανίας με κύριο μοχλό τή χρήση νερό
μυλων καί στην αντίστοιχη εγχώρια τεχνολογική αποτελμάτωση αποδίδει τήν παρακμή τής ονομαστής μεταξουργίας τής 'Εγγύς Λνατολής καί τήν κατάκτηση της αγοράς της άπό τά ομόλογα ιταλικά προϊόντα ό Ε.
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και ή ανάδειξη τους στην πρωτοπορία.111 Στην ταραγμένη εκείνη περίοδο των αυξανόμενων
εξωτερικών επιθέσεων από 'Ανατολή, Βορρά και Δύση και των φυγόκεντρων εσωτερικών ανα
στατώσεων ή οικονομία δεν βρήκε τις στοιχειώδεις συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας112 που
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της. Ή επικράτηση τής «αριστοκρατίας»113
καθόρισε τελεσίδικα καί τις οικονομικές κατευθύνσεις προς τή γαιοκτησία και το μεταπρατικό
εμπόριο.Εκείνοι που έπαίρονταν άλλοτε για τον μυθιστορηματικό τρόπο που εισήγαγαν τή
σηροτροφία από τήν Κίνα με τα περίφημα μπαστούνια δυο καλογήρων τώρα αρνούνταν να
συνειδητοποιήσουν καί να λάβουν υπόψη τους τις εντυπωσιακές κατακτήσεις των Δυτικών,114

Ashtor, «L' apogée du commerce vénitien au Levant. Un nouvel essai d' explication», Venezia centro di mediazione
tra Oliente e Occidente (Secoli XV - XVI). Aspetti e problemi, έπιμ. H.- G. Beck, M. Manoussacas, Α. Pertusi, τ. 1,
Φλωρεντία 1977, σσ. 317-321 [ = Τ ο ϋ ίδιου, Technology, Industry and Trade..., δ.π., VI])' πρβλ. καί Του
ίδιου, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton 1983.
111. Θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον, βέβαια, να γνωρίζαμε αν στην Κωνσταντινούπολη είχαν σαφή επί
γνωση των τεχνολογικών εξελίξεων καί νεωτερισμών που εμφανίστηκαν στη Δύση, αν υπήρξε κάποιος προβλη
ματισμός ή αν έγινε κάποια προσπάθεια εκμετάλλευσης τους, τουλάχιστον στο νευραλγικό τομέα τής κατα
σκευής δπλων, πού, δπως ασφαλώς καί ή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, ήταν μονοπώλιο του κράτους (Τ.
Κόλιας, «Τα δπλα στη βυζαντινή κοινωνία», Ή καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνούς
Συμποσίου τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Έρευνών/Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 1989, σσ. 465-468). Πάντως, δ Ν. Οίκονομίδης, Hommes d'affaires Grecs et Latins à Constantinople, Montréal-Paris 1979, σ. 104, αναφέρει δτι ή όπλοβιομηχανία έπεσε σε παρακμή μόνο στον 15ο αιώνα, όποτε γίνονταν εισαγωγές από τή Βενετία, χωρίς δμως ποτέ να
σταματήσει ή βιοτεχνική παραγωγή δπλων. "Οσο για οικονομική κατασκοπεία, δέν φαίνεται να είχε απασχολή
σει τήν ηγεσία μια παρόμοια σκέψη. Πρβλ. καί το πρόσφατο δημοσίευμα τοΰ Τ. Κόλια, «Η πολεμική τακτική
των Βυζαντινών: Θεωρία καί πράξη», Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), ['Ινστιτούτο Βυζαντινών
Έρευνών/ΕΙΕ, Διεθνή Συμπόσια 4 ] , 'Αθήνα 1997, σσ. 163-164, που αποδίδει τήν απουσία νέων συγγραμμά
των πολεμικής τέχνης μετά τον 11ο αιώνα στή διείσδυση τών «Λατίνων», ol οποίοι φέρνουν μαζί τους «τη νέα
τακτική, τη νέα νοοτροπία και τεχνολογία, δεν επαρκεί ο χρόνος όμως ώστε να εμπεδωθούν, επειδή εν τω
μεταξύ επέρχεται η πτώση της Κωνσταντινούπολης το έτος 1204», ενώ άπο τότε κι υστέρα δέν διαπιστώνει
«ανανέωση του υλικού» (βλ. καί τήν πρόσφατη βιβλιογραφία που παραθέτει στή σ. 153 σημ. 1 καί 2). "Οσον
άφορα στή ναυπηγική, εξάλλου, τα στοιχεία που παραθέτει ή Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer, Παρίσι 1966,
σσ. 381-387 σχετικά μέ τή δημιουργία νέου στόλου άπο τον 'Ιωάννη Σ Τ ' Καντακουζηνό δείχνουν δτι (παρά
τις επιφυλάξεις τής συγγρ.) οί "Ελληνες ήταν σέ θέση να διεκδικήσουν τον έλεγχο τής θάλασσας, αν αποφάσιζαν
να ρίξουν το βάρος τής κρατικής πολιτικής προς αυτήν τήν κατεύθυνση, άφοΰ διέθεταν τήν απαιτούμενη τεχνο
γνωσία καί το έμψυχο δυναμικό (στην Κωνσταντινούπολη, βέβαια, κι δχι στο δεσποτάτο, όπου μόνο στή
Μονεμβασία —που δμως πέρασε στην εξουσία τών Βενετών— υπήρχε αξιόλογη ναυπηγική παράδοση).
112. Ή βιοτεχνική παραγωγή, μικρής κλίμακας, περιοριζόταν σέ είδη τοπικής χρήσης (Ν. Οίκονομίδης, δ.π.).
113. Για τή στάση τής «αριστοκρατίας», βλ. τις μελέτες τής 'Αγγελικής Λαίου, «The Byzantine Aristocra
cy in the Palaeologan Period: A Story of Arrested Development», Viator, τ. 4 (1973), σσ. 131-151 [=Τής
ίδιας,Gender, Society and Economic Life in Byzantium, Variorum, Λονδίνο 1992, VI]· —«The Byzantine Economy
in the Mediterranean Trade System: Thirteenth-Fifteenth Centuries», Dumbarton Oaks Papéis, τ. 34 (1980), σσ.
177-222 [=Τής ίδιας, δ.π., VII]· «The Greek merchant of the Palaeologan period: A collective portrait», Πρα
κτικά της Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 57/1(1982), σσ. 96-132 [=Τής ίδιας, δ.π., VIII].
114. Για τή θέση που είχαν διαμορφώσει απέναντι τους στους αμέσως προηγούμενους αιώνες ή 'Αγγελική
Λαίου, «Monopoly and Privilege: the Byzantine Reaction to the Genoese Presence in the Black Sea», Oriente e Oc
cidente tra medioevo ed età moderna, Studi in onore di Geo Pistarino, έπιμ. Laura Balletto, (τ. 2), Γένοβα 1997,
σ. 678 σημ. 8, έχει προαναγγείλει τή μελέτη L' interpretation byzantine de Γ expansion occidentale (Ile-12e
siècles), που βρίσκεται στο στάδιο τής εκτύπωσης.
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πόσο μάλλον vòc επιχειρήσουν να μιμηθούν τΙς πρακτικές τους115 ή να τους συναγωνιστούν με
άλλον τρόπο. 'Αντίθετα, οι νομείς της εξουσίας καπηλεύονταν τόσο τήν εμφάνιση μιας νέας
αυτογνωσίας της ελληνικής κοινωνίας όσο και τήν ΰψωση ενός τείχους αδιαλλαξίας απέναντι
στην επεκτατική Δύση,116 με τήν οποία από τήν άλλη συνεργάζονταν αναφανδόν στον εμπο
ρικό τομέα, κατέθεταν τα κεφάλαια τους στις τράπεζες της και πολιτογραφούνταν υπήκοοι
των κρατών της.117
Ή απομόνωση του λαού από τή Δύση φαίνεται πώς ήταν ό κύριος στόχος της «αριστο
κρατίας», ή οποία με τήν επικράτηση της στή διάρκεια του 14ου αιώνα εΐχε πετύχει να
καθηλώσει αποτελεσματικά118 τήν εξέλιξη των ανερχόμενων αστικών στρωμάτων. Επεν
δύοντας τα σημαντικά κέρδη της από τήν εκμετάλλευση τών μεγάλων κτημάτων δχι σε
παραγωγικούς τομείς, άλλα στο εμπόριο που ελεγχόταν άπό τους Δυτικούς με αποικιοκρα
τικές προδιαγραφές, καθόρισε γιά αιώνες τήν πορεία της οικονομίας στις ελληνικές περιο
χές. Καθόρισε, επίσης καί το πνεύμα της αντίστασης ενάντια στους Δυτικούς, διακηρύσσον
τας δήθεν καί καλλιεργώντας τήν απόλυτη αδιαλλαξία απέναντι' τους, με τριπλό στόχο: τή
διατήρηση της στην κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας καί στην εξουσία με τον έλεγχο τής
γής καί του εμπορίου καί με τήν αύξηση του οικονομικού καί πολιτικού ρόλου τής Εκκλη
σίας" τήν αποτροπή τής ευρείας συμμετοχής τών αστών στή διεξαγωγή του διεθνούς εμπο
ρίου καί συνεπώς τήν εξουδετέρωση του ανταγωνισμού έκ μέρους τους' τήν εκμετάλλευση
του άντιλατινικοΰ φρονήματος για τήν εξυπηρέτηση τών συμφερόντων της, άφοΰ μέσα στο
φανατισμένο κλίμα τής εποχής ή κρατική «αριστοκρατία» πρόβαλλε στους Δυτικούς ως το
μόνο συλλογικό σώμα πού μπορούσε να εγγυηθεί τήν προώθηση εμπορικών συναλλαγών
μαζί τους καί, το σπουδαιότερο, να εγγυηθεί τήν ασφάλεια καί τήν ί'δια τή ζωή τών Λατί
νων τής παροικίας του Πέραν στην Κωνσταντινούπολη καί άλλου. Περιττό βέβαια να
σημειώσουμε πώς το τελευταίο αυτό έμμεσα μπορούσε να χρησιμοποιείται καί ως Οπλο
εκβιασμού εναντίον τους.
Ό Βησσαρίων είναι ίσως ό πρώτος πού έχει συνειδητοποιήσει με τόσο οδυνηρή διαύ
γεια τις ολέθριες γιά τήν ελληνική κοινωνία συνέπειες αυτής τής ιδεολογίας τής απομόνω
σης καί τής όμφαλοσκόπησης. Διαβλέπει τους άμεσους, άλλα καί τους μακροπρόθεσμους
κινδύνους άπο τή διακοπή του διαλόγου καί τήν άρνηση κάθε επικοινωνίας, καθώς ή αντί
σταση με τέτοιες προϋποθέσεις εκφυλίζεται αργά ή γρήγορα σε τυφλή αντίδραση. "Ηδη

115. Το ζήτημα τών σύνθετων καί περίπλοκων προβλημάτων που εμφανίζονταν στην επαφή τών δυο
κόσμων διερευνά στο πρόσφατο δημοσίευμα της ή 'Αγγελική Λαίου, «Monopoly and Privilege...», δ.π., σσ. 675686, άπο το όποιο διαφαίνεται για άλλη μια φορά δτι ο'ι δύο κόσμοι χρησιμοποιούν διαφορετικά καί δχι εύκολα
συμβατά συστήματα αξιών, όπως έχει ήδη επισημάνει ό Κ. Γιαννακόπουλος, Έλληνες λόγωι..., σ. 27.
116. Για τήν άντιλατινική ιδεολογία: Ν. Οίκονομίδης, Hommes d'affaires..., σσ. 23-33.
117. Για τις δραστηριότητες αύτες καί για τον περιβόητο Λουκά Νοταρά: Ν. Οίκονομίδης, δ.π., σσ. 1921, 68 καί 122" 'Αγγελική Λαίου, «The Byzantine Economy...», δ.π., σσ. 205 καί 219-222' καί άλλη βιβλιο
γραφία παραθέτει ό J. Harris, Greek emigres in the West...,aa. 44-45 καί 56.
118. Ό Δημήτριος Κυδώνης περιγράφει καταθλιπτικά τήν εξαθλίωση τών βιοτεχνών καί γεωργών άπ'
τήν τυραννική καταπίεση του καθεστώτος τών αρχόντων στα 1372-1373, βλ. τήν έξοχη μετάφραση καί τά καί
ρια σχόλια του Α. Βακαλόπουλου, 'Ιστορία..., σ. 139.
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στην, αμοιβαία επιθετική και αδιάλλακτη, υπεροψία που χαρακτήριζε τήν επαφή των δύο
κόσμων, είχε προστεθεί οριστικά τώρα στους ανατολικούς ή αμυντική αλαζονεία του ηττη
μένου, που αισθάνεται ανώτερος πολιτιστικά, ενώ τήν Ί'δια στιγμή μάχεται για τήν ίδια τήν
επιβίωση του καί, σιγά κι ανεπαίσθητα, «κλείνεται στο καβούκι του» σαν όστρακο. ΚαΙ
φυσικά, μετά τήν οικονομική υποδούλωση,119 το επόμενο βήμα ήταν να τους υπερφαλαγγίσουν οί 'Ιταλοί ακόμα καί στον πυρήνα του πολιτισμού,120 στον τομέα της παιδείας, για
πρώτη φορά στην Ιστορία.
Για τον πολιτικό Βησσαρίωνα, όμως, τα πράγματα είναι άπλα: Πρωταρχικός στόχος
μιας κοινωνίας είναι το πολυσύνθετο ευ ζην121 κι δχι απλώς ή άποστεωμένη επιβίωση της.
"Αρα πρέπει να συντάσσεται με τήν πρόοδο, εμπλουτίζοντας τον πολιτισμό της με νέα στοι
χεία που να προωθούν αυτόν τον στόχο. Νέα στοιχεία προόδου συμβαίνει να έχουν εμφανι
στεί στή Δύση. Πρέπει λοιπόν ή ελληνική κοινωνία να τα αφομοιώσει χωρίς χρονοτριβή,
χωρίς δισταγμούς καί προκαταλήψεις καί δίχως αισθήματα μειονεξίας. Καί κυρίως δίχως
τον φόβο μήπως αφομοιωθεί ή Ί'δια, άφοΰ δυόμισυ αιώνες λατινικής κυριαρχίας σε πολλές
ελληνικές περιοχές είχαν ήδη αποδείξει πόσο ανυπόστατος ήταν, αν δχι κι ότι απειλούσε
κυρίως τους δυτικούς εποίκους, που αποτελούσαν μια μειονότητα με μικρό ή καί αρνητικό
συντελεστή αύξησης. Αυτήν τήν κατάσταση άλογίας^22 λοιπόν, στην οποία βλέπει να έχουν
119. Πρβλ. τήν αντίστοιχη πορεία της οικονομίας της Εγγύς 'Ανατολής, δπως τήν εκθέτει ό Ε. Ashtor,
«U apogée du commerce vénitien au Levant...», ο.π., 320: «Ή τεχνολογική αποτελμάτωση υπήρξε χωρίς αμφι
βολία το αποτέλεσμα τής εγκαθίδρυσης μονοπωλίων από τα [εγχώρια] φεουδαλικά καθεστώτα ή τής επικρά
τησης τών βιοτεχνιών που βρίσκονταν στην κατοχή τών μεγάλων αριστοκρατών καί είχαν εξελιχθεί σε πραγ
ματικές εταιρείες σύμπραξης (trusts)... "Οταν ό ανταγωνισμός (τών ιδιωτικών επιχειρήσεων) εξουδετερώθηκε
λίγο-πολύ, οί βιοτεχνίες τών ηγεμόνων δεν είχαν πια ανάγκη να εισαγάγουν [τεχνολογικές] καινοτομίες, για
τίς οποίες θα ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν πολυάριθμους καί δαπανηρούς πειραματισμούς».
120. Το χρήμα τών λόγων, ω μόνος τών θηρίων άνθρωπος διαφέρει καί τών βαρβάρων "Ελληνες διακρί
νονται, εν οΐς ποτέ το ήμέτερον ήκμακε γένος κάξ ων πάσα επιστήμη και τέχνη ¿βλάστησε τε καί ηνθησεν...
(Σπ. Λάμπρος, ο.π., σ. 42, στ. 5-8). Υπενθυμίζουμε καί πάλι πώς ό Βησσαρίων αναφέρεται στην πολιτιστική
κατάσταση τής Πελοποννήσου καί δχι, φυσικά, της Κωνσταντινούπολης, στην οποία ή παιδεία καί ή καλλιέρ
γεια τών ανθρωπιστικών σπουδών διατήρησε ως το τέλος ενα υψηλότατο πολιτιστικό επίπεδο (Ν. Οίκονομίδης,
«Ή Αναγέννηση καί το Βυζάντιο», Α' Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση, Αθήνα 1987, σ. 253" Σοφία
Μεργιάλη, L'enseignement et les lettrés pendant l'époque des Paléologues (1261-1453), Αθήνα 1996, σσ. 221234) καί αποτελούσε ισχυρό πόλο έλξης τών 'Ιταλών λογίων.
121. Πρβλ. παραπάνω σημ. 96.
122. Εξαιτίας τής οποίας τους θεωρούν απαίδευτους καί αμαθείς οί άλλοι λαοί, καί μάλιστα οί Λατίνοι,
που 'έχουν πάρει τα πάντα, δλη τή γνώση καί τή σοφία, απ' τους Έλληνες. Καί τώρα πια «πιστεύουν πώς πρέ
πει εκείνοι να παίζουν τον ρόλο τών δασκάλων κι εμείς τών μαθητών, εκείνοι να ορίζουν τους κανόνες (να
νομοθετούν) από θέση ισχύος κι εμείς να τους ακολουθούμε σαν δούλοι. Κι αυτό δχι μόνο σαν τάχα εκείνοι να
υπήρξαν οί αρχέγονοι πρωτοπόροι καί ευρέτες, άλλα καί σαν να 'έχουν πετύχει τήν τελείωση τής κάθε σοφίας
[καί επιστήμης], δπως ισχυρίζονται αυτοί οί ίδιοι που τώρα μας περηφανεύονται» (Σπ. Λάμπρος, ο.π., σ. 42,
στ. 9-16). Είναι φανερή ή έντεχνη προσπάθεια τού Βησσαρίωνα να υποκινήσει τή φιλοτιμία τοΰ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου για τήν καλλιέργεια τής παιδείας, δσο είναι απόλυτα ευδιάκριτη, φυσικά, καί ή οδύνη του για τήν
παρακμή τών Ελλήνων καί τήν ταπεινωτική συμπεριφορά τών Δυτικών. Ή παραδοσιακή ιστοριογραφία, τονί
ζοντας τή συγκινησιακή φόρτιση τού κειμένου, αντιμετωπίζει στατικά καί υποβαθμίζει τήν κεφαλαιώδη πολιτική
του σημασία καί τήν πρακτική αμεσότητα τών προτάσεων του. Έ ν α μεγαλόπνοο πολιτικό πρόγραμμα μεταπιπτει έτσι στην κατηγορία τών γνωστών θρήνων.
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περιπέσει οι Έλληνες, προσπαθεί να ανατρέψει ó Βησσαρίων με μια ευφυέστατη επιχειρη
ματολογία, που αποσκοπεί στον ύπερκερασμο του αδιεξόδου και στη διάνοιξη ενός ευεργετι
κού διαύλου επικοινωνίας:
Για να ξαναρχίσει ή καλλιέργεια των γραμμάτων και να ανακτηθεί το παλιό
πολιτισμικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να μορφωθεί ή ελληνική νεολαία με τις νέες
μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται στη Δύση. Αύτες θα εισαχθούν χωρίς πολ
λούς κόπους και δαπάνες με τη μετάκληση των πολλών και άξιων Ελλήνων νέων
πού ήδη σπουδάζουν στην Ιταλία 1 2 3 και με τήν επιπρόσθετη αποστολή και άλλων,
πού επιστρέφοντας έπειτα θα διδάξουν και τους υπόλοιπους. Έτσι σε λίγο καιρό οι
Έλληνες θα ξεπεράσουν τους Λατίνους. Και δεν είναι καθόλου υποτιμητικό να
πάρουν τα φώτα της παιδείας απ' τους Λατίνους. Κι εκείνοι εξάλλου στα αρχαία
χρόνια και πρόσφατα δεν ντράπηκαν να τα πάρουν άπ' τους Έλληνες. 'Αλλιώς,
ποτέ δεν θα είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Άλλα οι "Ελληνες σήμερα σπουδάζον
τας πλάι στους Λατίνους δεν θα πάρουν κάτι ξένο, απλώς θα ξαναπάρουν όσα ε
κείνοι οφείλουν να τους δώσουν πίσω. Όφείλουσί γαρ δντως τοΰ απαιτούντος άποδοΰναι α μη άπέλαβον, άλλα ελαβον!124
Οί πιο αντιπροσωπευτικοί φορείς της νέας αυτής παιδείας, πού ανάβλυσε σπάζοντας τα
απαρχαιωμένα στερεότυπα τών δυτικών και ανατολικών μεθόδων διδασκαλίας125 με στόχο
τήν αποκατάσταση της αρχαίας ζεύξης της λατινικής με τήν ελληνική γραμματεία, είναι α
κριβώς ό Γιάννος Λάσκαρης και ò Μάρκος Μουσοΰρος. Χειρίζονται τα λατινικά126 με τήν
ί'δια θαυμαστή πληρότητα πού διακρίνει τα ελληνικά τους, συνδυάζοντας τέλεια τή γνώση
της γραμματείας και τών δύο κλασικών γλωσσών. Συμμετέχουν στις κοσμοϊστορικές διερ
γασίες της εποχής τους ισότιμα και με αυτοπεποίθηση, καλλιεργώντας στή Δύση το ζωντα-

123. Ή πληροφορία εΐναι εντυπωσιακή, άλλα έχει μείνει κι αυτή ανεκμετάλλευτη, προφανώς επειδή πα
ρερμηνεύτηκε (βλ. τήν επόμενη σημ.). 'Ανάμεσα στους πολλούς αυτούς νέους, πάντως, ό Βησσαρίων συμπερι
λαμβάνει ασφαλώς τον 'Ιωάννη 'Αργυρόπουλο, τον Αθανάσιο Χαλκιόπουλο (γι' αυτούς Κ. Στάικος, Χάρτα...,
σσ. 105-108 και 173-196), Ίσως και τον Ανδρόνικο Κάλλιστο, πάντως δχι τον απρόβλεπτο Γεώργιο Τραπεζούντιο και τον Θεόδωρο Γαζή, που πλησίαζαν πια στή μέση ηλικία.
124. Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 42, στ. 16-34. Πρβλ. και τή μερική απόδοση του νοήματος από τον Δ. Ζακυθηνό, «Crise monétaire et crise économique à Byzance du XHIe au XVe siècle», L'Hellénisme Contemporain, Α
θήνα 1948, σ. 142 [ = Τοΰ ίδιου, Byzance: Etat-Société-Economie, Variorum Reprints, Λονδίνο 1973, XI], πού, α
προσδόκητα, παρερμηνεύει ορισμένα σημεία. Το ίδιο και ό Ι. àevcenco, «The Decline of Byzantium Seen Through
the Eyes of Its Intellectuals», Dumbarton Oaks Papers, τ. 15(1961),σ. 177,που συγκεντρώνει σε μια παράγραφο το
σύνολο τών προτάσεων του, άλλα και ό D. Nicol, The immortal emperor, Cambridge 1992, σσ. 25-28.
125. Ανανέωση πού πυροδότησε ή καταλυτική επίδραση τοΰ Μανουήλ Χρυσολωρα. Για τή διαδασκαλία
βλ. το πρόγραμμα τοΰ Vittorino da Feltre που περιγράφει ό Ν. Wilson, Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση...,
σσ. 71-74. Βιβλιογραφία για το θέμα παρέχουν οί Κ. Στάικος, Χάρτα..., σ. 125 σημ. 21-22 και Κ. Γιαννακόπουλος, Μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός..., σσ. 590-593.
126. Εξυπακούεται πώς ή διδασκαλία στα πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης γινόταν στή λατινική,
επομένως ή γνώση της πρέπει να προϋποτίθεται και για όλους τους "Ελληνες λογίους πού έχουν διδάξει σ'
αυτά, ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο που τήν απέκτησαν. ΟΙ περισσότεροι πάντως
είχαν σπουδαίους 'Ιταλούς δασκάλους, όπως τον Guarino Veronese και τον περίφημο Vittorino da Feltre.
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vò πρότυπο του "Ελληνα που είναι προϊόν και φορέας εκείνου του πολιτισμού, του όποιου οι
ανθρωπιστικές αξίες εμπνέουν την πορεία και τις κατευθύνσεις του νέου πολιτισμού. Διατη
ρούν και διευρύνουν την επικοινωνία του Ελληνισμού με την πρόοδο και την ανανέωση,
την ίδια στιγμή πού αγωνίζονται με όλους τους δυνατούς τρόπους για την πολιτική του
απελευθέρωση.
'Από τον Πλήθωνα ώς τον Βησσαρίωνα συντελείται ενα τεράστιο άλμα. Στις μεταρ
ρυθμιστικές προτάσεις του δασκάλου του πάνω στην αμυντική,127 δημοσιονομική, νομισμα
τική, εμπορική, αγροτική κο,ί κοινωνική πολιτική128 ό στοχαστής της ανανέωσης προσθέτει
τήν επαναστατική δυναμική της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής και του τεχνολογικού
εκσυγχρονισμού. Προβάλλει τή σημασία της εκπαίδευσης τόσο στην παιδεία δσο και στα
τεχνικά επαγγέλματα, μέχρι και στις στρατιωτικές ασκήσεις.129 Προεκτείνει επιπλέοντας
'ιδέες του δασκάλου του προς τήν κατεύθυνση της νομοθεσίας, πού πρέπει να γίνει ευέλι
κτη 130 και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τρέχουσας πραγματικότητας. 'Επιδιώκει
να καταστεί το δεσποτάτο κέντρο συσπείρωσης όλων των εθελοντών Ελλήνων όθενοΰν
τών εξω χώρων, στους οποίους να προσφέρεται ασυλίας Ιερόν. Ή αύξηση του πληθυσμού,
πού τή θεωρεί απαραίτητη, θα συντελεστεί και με τις πολεμικές επιχειρήσεις [εναντίον
του δουκάτου της Αθήνας] —κι αύτες πρέπει να ολοκληρωθούν τάχιστα, πριν φτάσουν οι
ηγεμόνες της Ευρώπης.131 Στους αιχμαλώτους (πού στή συνέχεια θα μεταφερθούν στην

127. Με το προωθημένο σχέδιο για τή συγκρότηση εθνικού στρατού, βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π.,
σσ. 53-54 και βιβλιογραφία.
128. Για τή νέα επεξεργασία τών θεμάτων αυτών από τον Βησσαρίωνα, βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου,
δ.π., σσ. 50-60.
129. Για τις στρατιωτικές ασκήσεις: Δ. Ζακυθηνός, «Crise monétaire...», δ.π., σ. 141.
130. «"Οπως πρέπει να αποδοκιμάζουμε ορισμένους που αποτολμούν τήν κατάργηση νόμων εκ προχείρου
καί χωρίς κάποια εύλογη καί ευπρόσωπη αιτία, έτσι πρέπει να αποδοκιμάζουμε και τήν υπερβολική και παρά
λογη εκείνη ευλάβεια, που μας εμποδίζει να τολμήσουμε τόσο τήν αλλαγή μέρους των κείμενων [διατάξεων]^ δ
σο και τήν εισαγωγή νέων νόμων που θα μας ωφελήσουν. Γιατί, [ή αιωνιότητα] πρέπει να αποδίδεται μονάχα
στους θείους νόμους, που έχουν θεσπιστεί για να εφαρμόζονται σε κάθε περίσταση και σε κάθε κατάσταση. ΟΙ
ανθρώπινοι όμως, πού συνδέονται με τις εκάστοτε συνθήκες καί με τις περιστάσεις μιας συγκεκριμένης περιόδου,
είναι απόλυτη ανάγκη να αλλάζουν μόλις αλλάξουν οι συνθήκες. "Αν καί, βέβαια, οί δικοί μας νόμοι [της χρι
στιανικής περιόδου της αυτοκρατορίας] καί οί νόμοι που χρησιμοποιούσε το ρωμαϊκό καί συνάμα ελληνικό γένος
δεν χρειάζονται αλλαγή, απλώς θα πρέπει να προστεθούν κάποιες διατάξεις, αν παρουσιάζονται ελλείψεις σε
κάποια σημεία» (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 38, στ. 6-17). Λίγο πιο πάνω, δ.π., στ. 1-6, δ Βησσαρίων είχε επαι
νέσει τα ιταλικά κράτη που ανάλογα με τίς ανάγκες ή θεσπίζουν νέους νόμους (που θα ισχύουν μόνο για δσο διά
στημα θα εΐναι χρήσιμοι) ή καταργούν παλαιότερους που δεν έχουν πια χρησιμότητα, πάντοτε ^μέ κριτήριο το^τί
είναι πιο ωφέλιμο μέσα στίς εκάστοτε συνθήκες. Ό Δ. Δανιηλίδης, Ή νεοελληνική κοινωνία καί οικονομία,
'Αθήνα 1934, σ. 98, έχει τονίσει τή ριζοσπαστική σημασία τών αντιλήψεων αυτών.
131. Οί όποΤοι συμμετείχαν στην εκστρατεία που κατέληξε στην καταστροφή της Βάρνας (10 Νοέμβρη
1444): Πρέπει επομένως να συμπεράνουμε δτι μετά τήν επιδιωκόμενη εκδίωξη τών 'Οθωμανών θα Ίσχυε το status
quo, γι' αυτό δ Βησσαρίων πιέζει για τήν εδαφική επέκταση του δεσποτάτου (σε βάρος τών Δυτικών καί πάλι) πρίν
άπδ τήν άφιξη τών Ευρωπαίων ηγεμόνων. "Οτι, πάντως, οί τελευταίοι επρόκειτο να εγκαταστήσουν τήν εξουσία
τους στίς περιοχές που θα καταλάμβαναν το υπαινίσσεται ευθέως, δταν συμβουλεύει τον δεσπότη να προνοήσει καί
να είναι έτοιμος για κάθε περίσταση, γιατί, κι αν ακόμα έκδιωχθοϋν οί 'Οθωμανοί, Ίσως το δεσποτάτο να ά-
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Πελοπόννησο) πρέπει να δοθούν τα ίδια δικαιώματα132 που έχουν και οι υπήκοοι του
δεσποτάτου.
Καθοριστικές και οί αλλαγές που εμπνέουν τήν πλατωνική σκέψη του Βησσαρίωνα στή
σφαίρα των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, που μοιάζει να φτάνουν μέχρι καΐ στο
ίδιο το πολιτειακό: Κηρύσσει τήν 'ισοπολιτεία, «γιατί δεν υπάρχουν διάφορες άπό τον έναν
άνθρωπο στον άλλον» παρά μονάχα στην αρετή, γι' αυτό και ή ανάδειξη στα αξιώματα
πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά κι δχι με κριτήριο τον πλούτο.133 Κι αμέσως έπειτα αφήνει
το πεδίο ανοιχτό για δλες τις προοπτικές τών εξελίξεων: «Για δλα αυτά τα ζητήματα οί
παλαιότεροι134 έχουν ορίσει νομοθέτες (έχουν θεσπίσει νόμους), γιά όλα έχουν φροντίσει».
Λίγο πριν μόλις, είχε αποτολμήσει νά δηλώσει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ότι πρέπει
να κυβερνούν όσοι έχουν φτάσει στο επίπεδο νά κατέχουν τήν ανάλογη πολιτική σοφία,135
αφήνοντας νά εννοηθεί με σαφήνεια πώς ή εξουσία του δεσπότη που ασκούσε ήταν δοτή,
άφοϋ στηριζόταν στή συγγένεια με τον αυτοκράτορα κι όχι στην αξιοκρατία.

ποκτήσει «άλλους γείτονες», που βέβαια δεν θα είναι και άγγελοι (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 34, στ. 8-15). Είναι
δύσκολο να σχολιάσει κανείς επιστημονικά τη θέση του D. Nicol, The immortal emperor..., σσ. 27-28, ó οποίος παρα
δόξως αντιστρέφει τα πράγματα καί ισχυρίζεται δτι αντίθετα ό Βησσαρίων παράγγειλε επιτακτικά στον Κωνστα
ντίνο «να κλείσει τις πύλες του Ελληνισμού... στο Έξαμίλι» κι δχι να «εισβάλει στις περιοχές τών γειτόνων του,
ιδιαίτερα όταν αυτοί [το δουκάτο της Αθήνας] είναι χριστιανοί, και μάλιστα ενωμένοι μαζί του μέσω της συνόδου
της Φλωρεντίας», χαρακτηρίζοντας επιπλέον τήν απελευθερωτική αυτή προσπάθεια «ιμπεριαλιστική επιχείρηση».
132. Τους κεχρατημένους ούχ ως δούλους, αλλ' επί τοις Ισοις τοις άλλοις (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ.
34, στ. 20-2Γ ολόκληρο το εδάφιο, στ. 16-23).
133. "Ενα ελάχιστο δείγμα της κριτικής στάσης του Βησσαρίωνα απέναντι στις πλουτοκρατικές ολιγαρχίες
τών ιταλικών πόλεων: όπως είναι γνωστό, ενα άπό τα πιο έξαχρειωμένα πολιτικά συστήματα σύμφωνα με τις
πλατωνικές αντιλήψεις ήταν ή ολιγαρχία, ή εξουσία τών πλουσίων.
134. Ποιοι παλαιότεροι; Οί αυτοκράτορες ή οι αρχαίοι; Μέ όποιον τρόπο κι αν ερμηνεύσουμε τα λόγια
ενός βαθιά συγκροτημένου πλατωνιστή όπως ό Βησσαρίων, ó πολιτικός πραγματισμός που χαρακτηρίζει τή
σκέψη του τον οδηγεί στή λογική ενός βιώσιμου κράτους, επομένως στην εδαφική επέκταση του δεσποτάτου,
όπως είδαμε, πέρα απ' τόν 'Ισθμό, και όχι μόνο. Σ ' αυτό αποσκοπεί, ανάμεσα στα άλλα, καί ή συμβουλή του
για τήν ίδρυση πόλης στον 'Ισθμό (βλ. Χρ. Π. Μπαλόγλου, δ.π., σ. 50), πού, επιπλέον, εξειδικεύει καί επα
ναλαμβάνει τήν πρόταση του Πλήθωνα για τή μεταφορά της πρωτεύουσας έκεΐ: ή γεωγραφική θέση της νέας
πρωτεύουσας θα αποτελούσε άπό μόνη της ενα ισχυρό κίνητρο για τήν επέκταση της επικράτειας, πού, έ'τσι κι
αλλιώς, επιβαλλόταν άπ' τα πράγματα (και δέν άργησε να γίνει: Δ. Ζακυθηνός, Le despotatgrec deMorée, [τ.
1 ], Histoire politique, έκδοση αναθεωρημένη και έπηυξημένη άπό τή Χρύσα Μαλτέζου, Variorum, Λονδίνο
1975, σσ. 230-231). Ό Βησσαρίων, που εμφορείται άπό τις πλατωνικές αντιλήψεις, φαίνεται να εννοεί πώς ή
μορφή διακυβέρνησης (και το πολίτευμα), θα επιλέγεται άπό το «θησαυροφυλάκιο» τών εμπειριών του παρελ
θόντος μέ κριτήριο το κοινό όφελος που κάθε φορά θα υποδεικνύουν οί συγκυρίες (βλ. όμως καί παρακάτω σσ.
562-564).
135. «Παρότι δέν πήρες τήν εξουσία επειδή είχες κατακτήσει τή σοφία, όμως [εν πάση περιπτώσει] επι
δίωξες τή σοφία στο διάστημα πού ασκείς εξουσία» (ει μη φιλόσοφος γεγονός εβασίλευσας, άλλα βασιλεύς ών
εφιλοσόφεις...: Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 40, στ. 18-19). Άφοϋ διακηρύσσει ακόμα καί σέ έναν δεσπότη μέ κλη
ρονομική εξουσία πώς πρέπει να κυβερνούν οί καλύτεροι, οί επαΐοντες του Σωκράτη, μ' άλλα λόγια οί σοφοί, οί
φιλόσοφοι του Πλάτωνα, τότε ό εκδημοκρατισμός τής κοινωνίας πού οραματιζόταν, αν δέν έφτανε ως τή ριζική
αντιμετώπιση του πολιτειακού ζητήματος, θα εκτεινόταν όμως οπωσδήποτε πέρα άπό τήν ισονομία τών
πολιτών, στην ευρεία αυτοδιοίκηση τών αστικών συνόλων καί τών κοινοτήτων.
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"Ολα αυτά, ωστόσο, δε σημαίνουν σε καμιά περίπτωση πώς ό Βησσαρίων και ol ομοϊ
δεάτες του θεωρούν πρωταρχικό πολιτικό στόχο το πολιτειακό. Το κύριο βάρος του αγώνα
κατευθύνεται πάνω απ' όλα προς την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της νοοτροπίας και
την εξυγίανση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.136 Την ηθική ανάπλαση τής κοινωνίας
επιζητούν, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς από φορείς του ανθρωπιστικού ιδεώδους. Γι'
αυτό και, παρ' όλο που τις επιθυμούν, όμως στην πράξη δεν προσανατολίζονται σε ριζικές
ανατροπές των θεσμών, άλλα αντίθετα επείγονται από τις απειλητικές εξωτερικές συνθήκες
να βρουν έναν ηγέτη που να τον ανυψώσουν στο επίπεδο του συμβόλου, ελπίζοντας πώς με
την επιρροή του θα συντελεστούν ταχύτερα (σχεδόν αυτόματα) οι μεταρρυθμίσεις καΐ οι
αλλαγές στην κρατική πρακτική, στις νοοτροπίες και τις ήθικες αξίες τής κοινωνίας: 'Αγα
θού μόνον δεϊ κορυφαίου και διδασκάλου.137
Υπάρχουν, πάντως, ισχυρές ενδείξεις για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τή σχέση
μιας δυναστείας με τήν εξουσία, σχέση που δεν έχει τα μονολιθικά γνωρίσματα τής απόλυ
της κληρονομικότητας που απορρέουν από τή λογική τής φεουδαρχίας, σύμφωνα με τήν
οποία ολόκληροι λαοί και χώρες μπορούν, λίγο-πολύ, νά αποτελούν ιδιοκτησία μιας οικο
γένειας και νά μεταβιβάζονται με. τους κανόνες του 'ιδιωτικού δικαίου. 'Αντίθετα, στην ανα
τολική αυτοκρατορία ή έννοια του κράτους, παρά τήν αξιοσημείωτη νομιμοφροσύνη που
έχει επιδειχθεί απέναντι σε μερικούς άπό τους πολλούς δυναστικούς οίκους που τή διακυ
βέρνησαν, παρέμεινε υπέρτατη και πρωταρχική συλλογική αξία, που επέβαλλε τήν 'ιδέα τής
υποταγής του ιδιωτικού στο δημόσιο δίκαιο, του ατομικού στο κοινό συμφέρον. Με τέτοιες
καταβολές, ή στάση του Βησσαρίωνα απέναντι στον 'Ανδρέα και τον Μανουήλ Παλαιο
λόγο, τους «φυσικούς κληρονόμους» του χαμένου αυτοκρατορικού θρόνου είναι διαφωτι
στική γιά τις ιδέες του: Σε καμιά περίπτωση δεν ρίχνει το βάρος του γιά νά ενθαρρύνει
οΰτε κάν τις οικονομικές απαιτήσεις των γιων του τελευταίου δεσπότη Θωμά, 138 πόσο
μάλλον τίς βλέψεις τους γιά παλινόρθωση. ΚαΙ δεν φαίνεται καθόλου τυχαίο που ακριβώς
μέσα από τον δικό του κύκλο αναδείχτηκε ό νέος ηγέτης του Ελληνισμού, ό προστατευό-

136. «Γνωρίζω προσωπικά δτι πολλοί άπό αυτούς πού άσκοΰν αξιώματα και είναι αξιόλογοι, θλίβονται
για όσα πράττουν και μέμφονται τον εαυτό τους, άλλα εξαιτίας της κοινής σε όλους κακοδιοίκησης (χαχοπολιτε(ας) [καταλήγουν να] κάνουν ακριβώς εκείνα που απεχθάνονται βαθιά (ά μη σφόδρα βούλονται)»: Σ π .
Λάμπρος, δ.π., σ. 40, στ. 13-15.
137. Ό πραγματιστής Βησσαρίων πιστεύει πώς πρέπει επιτέλους να γίνει μια αρχή για τήν αναστροφή
της πορείας προς τήν παρακμή, πού κι αν ακόμη δεν οδηγήσει στην αυστηρή και ακραιφνή (ακρατον) μορφή
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής [πού επιδιώκουν οι πλατωνιστές], όμως θα φέρει σπουδαία αποτελέσματα,
καθότι, εξάλλου, ή ελληνική κοινωνία με τον ήμερο χαρακτήρα της, πού έχει φιλοτιμία, εκτιμά το καλό και
αγαπά τήν παιδεία, θα είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα ενός χρηστού ηγέτη, όπως ό Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 39, στ. 30-31 καί σ. 40, στ. 1-5).
138. Για τις αποστάσεις πού κράτησε ό Βησσαρίων απέναντι τους καί για τήν τυχοδιωκτική ζωή τους: Δ.
Ζακυθηνός, Ledespotatgrec..., [τ. 1], σσ. 285-295 και 357-358 (προσθήκες Χρύσας Μαλτέζου). Μια πιο επι
εική στάση απέναντι στον Λνδρέα Παλαιολόγο υιοθετεί ό J. Harris, Greek emigres in the West..., σσ. 112-117.
Ατεκμηρίωτα καί πάλι, ό D. Nicol, The immortal emperor..., σα. 115-116, νομίζει πώς ό Βησσαρίων «περίμενε
μεγάλα πράγματα άπ' αυτούς».
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μενός του Γιάννος Λάσκαρης, αυτή ή εγκόσμια139 προέκταση του, που κληρονόμησε την
αποστολή και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του πνευματικού του μέντορα. Ό Βησσα
ρίων αγωνίζεται για νέα σχήματα, για μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, που να επιδιώκει
τήν εξέλιξη της140 μέσα από τήν πρόοδο (με ο,τι αυτή συνεπάγεται) κι δχι να διαλέγει μόνη
της να μπεΤ στο περιθώριο ή να παραδίνεται στή στατικότητα και τήν οπισθοδρόμηση.
Άπο τον Βησσαρίωνα ως τον Γιάννο Λάσκαρη έχουν μεσολαβήσει δυο κοσμοϊστορικά
γεγονότα. Ή "Αλωση άπο τή μια καΐ ή εμφάνιση της τυπογραφίας απ' τήν άλλη. Οι κατα
κλυσμιαίες συνέπειες της "Αλωσης, που προεξόφλησε τήν οριστική υποδούλωση τόσο του
δεσποτάτου όσο καί της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, καθιστούν άκαιρη, άλλα καΐ επι
ζήμια, οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση για τή μορφή της νέας εξουσίας που οραματίζονται
οί προοδευτικοί καί ριζοσπάστες διανοούμενοι της πρώτης καί της δεύτερης γενιάς των Ελ
λήνων που μεγάλωσαν, για πρώτη φορά μετά άπο τόσους καί τόσους αιώνες, δίχως τήν αί
σθηση της ύπαρξης του θεσμικού πλαισίου ενός ελληνικού κράτους. «Χωρίς νά 'χουν οΰτε
αυτοκρατορία ούτε καί (αλίμονο!) ενα περιφερειακό κράτος141 ή μια πόλη142 αυτόνομη», ό
πως θρηνεί ή ήχώ του Λάσκαρη, ό Μάρκος Μουσοΰρος.143
Ή δεύτερη αλλαγή που διαφοροποιεί τις συνθήκες καί τήν εμβέλεια της δράσης τους
υπήρξε ή διάδοση της τυπογραφίας. Ό ενθουσιασμός καί ή επίμονη επιδίωξη των λογίων
να συμμετάσχουν με κάθε τρόπο καί να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα των εκδόσεων
πηγαίνουν πιο πέρα ακόμα κι άπο τήν έγνοια για τή διάσωση των ελληνικών γραμμάτων.
Έχουν επίγνωση πώς οί εκδόσεις αποτελούν ενα πρωτοφανέρωτο βήμα για τή διάδοση καί
τήν καλλιέργεια των ιδεών τους, σε κλίμακα αφάνταστα ζυρύτζ.ρΎ\ καί άπο το πολυπληθέ
στερο πανεπιστημιακό ακροατήριο. Συλλαμβάνουν δηλαδή τήν άλλη διάσταση του έντυπου

139. Ό Δ. Ζακυθηνός, «Χαλκοτύποις σελίσιν...», δ.π., σ. 326, σημειώνει πώς οί Έλληνες της Δια
σποράς έβλεπαν στο πρόσωπο του «τον άχειροτόνητον, τον άστεπτον ηγεμόνα του άπορφανισθέντος Έθνους».
"Οπως εΐναι γνωστό, ό Λάσκαρης επανειλημμένα είχε αρνηθεί τήν πρόταση να γίνει καρδινάλιος καί παρέμεινε
ώς το τέλος της ζωής του λαϊκός.
140. Εύστοχα ό Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία..., σ. 293 παρατηρεί πώς ό Βησσαρίων «δεν επαναπαύ
εται στην προγονολατρεία, αλλ' αντιλαμβάνεται τα σημεία των καιρών...».
141. Στο κείμενο άπαντα ή λ. πατρίδα (βλ. παρακάτω σημ. 143), που έχει νόημα μόνο αν ερμηνευθεί
με τή μεσαιωνική έννοια της λατινικής λέξης patria, που σημαίνει επαρχία, γεωγραφική περιοχή, διοικητική
διαίρεση (βλ. J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, σ. 773), σημασία που χρησιμοποι
ούν oí 'Ιταλοί μέχρι καί σήμερα. 'Ακριβώς με τήν ί'δια σημασία, εξάλλου, μεταχειρίζεται τή λέξη καί ό Βησσα
ρίων το 1459 αναφερόμενος στην Πελοπόννησο: «'Υπάρχει στην Ε λ λ ά δ α μια μεγάλη ε π α ρ χ ί α
(provincia), που στην κοινή γλώσσα ονομάζεται Μοριάς... έχει τή δυνατότητα να τρέφει εκείνη ή π ε ρ ι ο χ ή
(illa ρ a t r i a ) πενήντα χιλιάδες ιππείς...» (Σπ. Λάμπρος, δ.π., σ. 255, στ. 5-6 καί 18).
142. Τα παραδείγματα τών σύγχρονων τους ιταλικών πόλεων συναντούν το πρότυπο της αρχαίας πόληςκράτους στους πόθους καί τα δράματα τών Ελλήνων λογίων, πρβλ. καί παρακάτω σσ. 560 καί 562-564.
143. Προσεύχεται στον Θεό «να συμπονέσει τήν άφατη πανωλεθρία τών κακορίζικων Ελλήνων, που
άλλοτε με τή διοίκηση καί τή νομοθεσία, με τις επιστήμες καί τις πολυποίκιλες τέχνες καί επιπλέον με τις αποι
κίες σ' ολα τα πέρατα της γης είχαν εκπαιδεύσει, σωφρονήσει, εξημερώσει καί κατακοσμήσει τήν ανθρωπότη
τα», νυν δε... μήτ' αύτοκρατορικοΐς σκήπτροις ερειδομενων μήτε πατρίδα (φεΰ τών κακών!) ή πόλιν αύτόνομον εχόντων... (άπο τήν αφιερωτική επιστολή του στον Λάσκαρη, βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 150).
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βιβλίου, εκείνη του «μέσου μαζικής πληροφόρησης».144 Οί εκδόσεις μπορούσαν να παίξουν
ρόλο περιοδικού, καί μάλιστα δίχως εφήμερο χαρακτήρα, άφοΰ το μήνυμα τους περιεχόταν
σε τόμους περιζήτητους για κάθε βιβλιοθήκη. Επιπλέον, ή εκτύπωση καί διανομή απλών
φυλλαδίων φαίνεται πώς ήταν πολύ συνηθέστερη απ' όσο επιτρέπει νά φανταστούμε ή θνη
σιγενής φύση των εντύπων αύτοΰ του είδους.
Μέσα σ' ενα τέτοιο πλαίσιο είναι ευνόητος ό εκρηκτικός ενθουσιασμός που διακατέχει
τον Μάρκο Μουσοΰρο, όταν το 1499 οί "Ελληνες θα κατορθώσουν να στήσουν στή Βενετία
τήν πρώτη ελληνική εκδοτική επιχείρηση. Ελληνική σε όλα τα στοιχεία καί τις βαθμίδες
της διάρθρωσης καί της στελέχωσης της, καί μάλιστα με κεφάλαια καί έμψυχο δυναμικό
αποκλειστικά από τήν Κρήτη, αυτόν τον πνεύμονα του βενετικού κράτους:
Κρητικός σχεδίασε τα τυπογραφικά γράμματα' 145 Κρητικός τα συνάρμοσε' Κρη
τικός τα στοιχειοθέτησε' Κρητικός τα έχυσε στο μολύβι' Κρητικός διέθεσε το κεφά
λαιο για τήν έκδοση, νίκης ό φερώνυμος (ό Νικόλαος Βλαστός) ' Κρητικός καί ό
ίδιος αυτός ό ποιητής του πανηγυρικού επιγράμματος: ό Μάρκος Μουσοΰρος!
Θριαμβικός υψώνεται ό ΰμνος του σ' αυτήν τήν πρώτη αξιόλογη νέα κατάκτηση
των Ελλήνων, που ξαναπιάνουν το νήμα τής παράδοσης στην επίδοση τους στις
τέχνες, στις οποίες εΐχε μυήσει από παλιά τους Κρητικούς ή 'Αθηνά με τήν άδεια
του Δία. Καί τώρα πάλι ό Δίας συγκατανεύει καί γίνεται βοηθός: Οί ελληνικοί
χαρακτήρες του Ζαχαρία Καλλιέργη με τήν απαράμιλλη ομορφιά καί τήν ποιότητα
τους146 εισβάλλουν στον χώρο τής τυπογραφίας καί «εξαφανίζουν» όλους τους προη
γούμενους. «Έτσι όπως παρουσιάζεται ξαφνικά ό αετός μέσ' απ' τ' άγνωστο καί
σκορπίζει το σμάρι τών πουλιών, έτσι όπως ό ήλιος ανεβαίνει στο τέθριππο άρμα
του κι αμέσως αφανίζει τή λάμψη τής αδερφής του τής σελήνης καί σβήνει το φώς
τών άστρων»!147
'Εδώ στή Βενετία οί οραματισμοί του Βησσαρίωνα παίρνουν σάρκα καί οστά. Δυο
μεγάλες προσπάθειες τών Ελλήνων εύοδώνονται με μιαν απίστευτη χρονική σύμπτωση:

144. Ό "Αλδος Μανούτιος δηλώνει ευθέως δτι οί επιστολές που προτάσσει στα βιβλία τών εκδόσεων του,
αν καί φαίνονται ιδιωτικές, όμως γράφονται δ η μ ό σ ι α , για να διαβάζονται άπό τους αναγνώστες όχι μονάχα
του παρόντος, άλλα κι άπ' τους μεταγενέστερους (βλ. Ε. Legrand, δ.π., σσ. 91-92): Ή χρήση του βιβλίου ώς
μέσου προβολής, διαφήμισης καί προπαγάνδας, έχει συνειδητά εγκαινιαστεί.
145. Ό επιστήθιος φίλος του Ζαχαρίας Καλλιέργης, ό όποιος και «μελέτησε με. τή μεγαλύτερη φιλοπονία
το ζήτημα τής κατασκευής τών στοιχείων καί ανέλαβε ενα έργο τόσο τραχύ καί δύσκολο (περπάτησε ένα δρόμο
τόσο δύσβατο καί γεμάτο ιδρώτα), ώστε πολλοί είχαν ελπίσει άλλοτε πώς θα το παρατούσε στή μέση. Καί
όμως, το διεκπεραίωσε κι έφτασε χαρούμενος στο τέρμα —καί παραλίγο οί περισσότεροι νά τον στεφανώσουν
σαν νικητή! 'Εννοώ τα τυπογραφικά στοιχεία πού κατασκεύασε, χωρίς να αποπειραθεί μάλιστα να μιμηθεί
κανένα» (άπό τα ώς τώρα γνωστά, βλ. Ε. Legrand, ο.π., σ. 60).
146. «Στα παιδιά τών Ελλήνων ταιριάζουν αυτοί εδώ οί τυπογραφικοί χαρακτήρες, αυτοί ακριβώς που
έρχονται άπό τήν Ιερή Ελλάδα» (Ε. Legrand, δ.π., σ. 59).
147. Το επίγραμμα στην αρχή τής έκδοσης του Μεγάλου 'Ετυμολογικού βλ. Ε. Legrand, δ.π., σσ. 58-59'
εικόνα του πρωτοτύπου βλ. στης Evro Layton, The Sixteenth Century Greek Book..., σ. 23, είκ. 20' πρβλ. καί τή
μτφρ. του Λ. Πολίτη, Ποιητική 'Ανθολογία, τ. 2, 'Αθήνα [ 2 1975], σσ. 145-146.
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Στις 21 Σεπτέμβρη 1498 ό Ζαχαρίας Καλλιέργης πετυχαίνει την κατοχύρωση της εφεύρε
σης του με δίπλωμα14* του βενετικού κράτους, που δρομολογεί τήν έναρξη της τυπογρα
φικής δραστηριότητας του, και στις 28 του Νοέμβρη αναγνωρίζεται ή ίδρυση της 'Αδελφό
τητας του Άγιου Νικολάου τών Ελλήνων,1*0 που επισημοποιεί τήν ένταξη και τή συλλο
γική συμμετοχή τους στην πιο ευνομούμενη και σταθερή ευρωπαϊκή κοινωνία της εποχής
της. Οι Έλληνες εδώ ατενίζουν με τή μεγαλύτερη δυνατή αισιοδοξία τήν αυγή του πρώτου
αιώνα μετά τήν "Αλωση.150 'Οργανωμένοι σ' ενα κοινοτικό σώμα που εξασφαλίζει σε ση
μαντικό βαθμό τή διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας τους, ενα σώμα που αναδεικνύεται
σε καμίνι και μοχλό ενότητας και σε εφαλτήριο για νέες κατακτήσεις. 'Ενταγμένοι σε μια
οικονομία ακόμα ανθηρή, που τους προσφέρει αξιόλογες ευκαιρίες καί, το σπουδαιότερο,
τους κρατάει σε επαφή με τήν πρόοδο καί τήν πρωτοπορία. Καί τέλος, ισότιμοι πρωταγω
νιστές του κινήματος τών ανθρωπιστικών σπουδών, πού διανύει στή Βενετία το στάδιο της
μεγαλύτερης ακμής του.
'Αφομοιώνουν τήν αιχμή της νέας τεχνολογίας στην τυπογραφία, κατορθώνουν να
δημιουργήσουν καινούργια προηγμένα τυπογραφικά στοιχεία, άλλα καί πλουτίζουν τήν τέ
χνη τους με τήν καλαισθησία του πολιτισμού που εκπροσωπούν, αντλώντας με φυσικότητα
καί άγχίνοια το υλικό τους άπό τή δεξαμενή της εξαίσιας βιβλιογραφικής παράδοσης καί
της μικρογραφίας.151 'Επιπλέον, εδώ ή μετακένωση ακολουθεί τήν ιστορική πορεία πού
έχουμε παρακολουθήσει επανειλημμένα στην Ιστορία, καί πρόσφατα στον μεσοπόλεμο καί
στή δεκαετία που διανύουμε: ή κοινωνία πού καταρρέει μεταλαμπαδεύει στην ανερχόμενη
τον πυρήνα της συσσωρευμένης γνώσης της. "Οπως στον τομέα τών επιστημών καί τών
γραμμάτων, έτσι καί στα ναυτικά ιδίως επαγγέλματα οι "Ελληνες μεταδίδουν τή μακραί
ωνη τεχνογνωσία τους στο χ,ράτος καί τήν κοινωνία της Βενετίας, συντηρώντας παράλληλα
καί ανανεώνοντας τον πρωτοποριακό τους ρόλο στή ναυπηγική καί στή ναυσιπλοΐα: κυριαρ
χούν για περισσότερα άπό εκατό πενήντα χρόνια στον Arsenale152 ως μαραγκοί,153 μ' άλλα
λόγια μαστόροι καί «αρχιτέκτονες» τών ναυπηγείων.

148. Στο οποίο μάλιστα εξυμνούνται με ασυνήθιστο θαυμασμό «τα ωραιότατα ελληνικά γράμματα ενω
μένα με τους τόνους [και τα πνεύματα] τους, δημιουργία τόσο καλή καί τόσο όμορφη, που ποτέ [ώς τώρα] δεν
έχει ξαναφανεΤ» (βλ. EvroLayton, δ.π., σ. 319 καί σημ. 17, πρβλ. καί σσ. 21-22).
149. Βλ. εδώ παραπάνω σημ. 1.
150. Που είναι ταυτόχρονα καί ή αρχή του htúxzpou μισοϋ της δεύτερης χιλιετίας.
151. Βλ. EvroLayton, δ.π., σ. 61 καί 125" δείγματα της γραφής καί της διακόσμησης τών έντυπων
βιβλίων του Καλλιέργη παραθέτει ή ίδια, ο.π.,είκ. 20-23, 50-52, 118, 145, 146, 174-176 καί 181-186.
152. «Φαίνεται δτι στή διάρκεια του πρώτου μισοϋ του 15ου αιώνα οί καλύτεροι κατασκευαστές γαλέρων
ήταν ακόμα οί κληρονόμοι μιας ανατολικής ελληνικής παράδοσης... οί Βενετσιάνοι πρωτομάστορες είχαν να
ανταγωνιστούν μια δυναστεία Ελλήνων μαστόρων, του Θεόδωρου Baxon ή Bassanus, του άνεψιοΰ του Νικολού
Ρ3ΐορ3ηοκαί του γιου αύτοϋ του τελευταίου, του Γεωργίου» (Fr. Lane, Navires et constmcteurs à Venise pendant
la Renaissance, Παρίσι 1965, σ. 53' πρβλ. καί Μ. Aymard, «L'Arsenale...», ο. π., σ. 305). Ή μεταφορά ναυπη
γικής τεχνολογίας είχε αρχίσει άπό τον 11ο αιώνα τουλάχιστον (βιβλιογραφία βλ. J. Harris, Greek emigres in the
West...,aa. 171-172).
153. Ή επίμονη ζήτηση Ελλήνων ναυπηγών άπό το βενετικό κράτος είναι αποκαλυπτική. "Ηδη άπό τα
μέσα περίπου του 14ου αιώνα πρωτομάστορας (proto dei marangoni) στο Arsenale ήταν ό Μαθιος άπ' τή Λέρο
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Ό πρώτος γαστάλδος (πρόεδρος) της Ελληνικής 'Αδελφότητας, ό «μαραγκός» Τζουάνες ό Άγιομαυρίτης154 εργάζεται στον Arsenale.155 Με δεδομένη τή ζήτηση τους πρέπει να
συμπεράνουμε156 ότι το ι'διο ισχύει καί για τους Τζουάνε Κώστα, Μιχάλη του Τζουάνε,
Νικολό απ' την Άρτα, Νικολό άπ' το Κάστρο, Θόδωρο του Μανόλη καί Τζώρτζη του Μι
χάλη. 157 Άλλα το σπουδαιότερο εΐναι ότι οι Έλληνες ακόμα καί στο πρώτο μισό του 16ου
αιώνα έχουν τήν τεχνική διεύθυνση ολόκληρου του Arsenale ασκώντας το αξίωμα του armiraglio,158 όπως ό Θοδωρής άπ' τήν Κέρκυρα καί ό Κρητικός Τζώρτζης Πετρόπουλος, που
είναι επίσης μέλη της Αδελφότητας.159 Ό γιος του πρώτου Φραντζέσκος, ό επιλεγόμενος
Ζώτος, θα εΐναι ένας άπό τους τρεις «ύποπρωτομάστορες»160 στα 1534-1538 έχοντας συνά
δελφο τον διάσημο Βενετσιάνο λόγιο καί μαθηματικό Νικήτα Φαϋστο (Vettor Fausto Ve
nanzio), ό όποιος θα αξιοποιήσει τή Μηχανική (που αποδιδόταν λαθεμένα στον Αριστοτέλη)
για να κατασκευάσει το 1529 τήν πρώτη πεντήρη161 τών νέων χρόνων. "Οχι λίγοι επίσης

(έτσι ερμηνεύεται, νομίζω, ή αναγραφή Maffio Lero, που παραθέτει ό Fr. Lane, δ.π., α. 52 σημ 2), ό όποιος
διαδέχτηκε τον proto Μάρκο, άγνωστο πότε (πάντως μετά το 1331) μέχρι το 1380 (πρβλ. καί E. Concina,L'
Arsenale della Repubblica di Venezia..., a. 40, που αγνοεί τον τόπο καταγωγής του Μαθιοΰ καί αποσιωπά τους
επόμενους): "Οταν ό περίφημος Θεόδωρος Baxon ή Bassano γέρασε, ή βενετική Σύγκλητος το 1404 του χορή
γησε ισόβιο μισθό για να διδάξει τα μυστικά τής τέχνης του. Μετά τον θάνατο του (1407) ol Βενετοί έκαναν
τά αδύνατα δυνατά για νά προσελκύσουν άπ' τή Ρόδο τον ανεψιό του Νικολό Palopano —καί το πέτυχαν μόλις
δεκαεφτά χρόνια αργότερα προσφέροντας του ιλιγγιώδεις αποδοχές. Άπό το 1424 μέχρι τον θάνατο του
(1437) ό Νικολός καί στή συνέχεια ό γιος του Γεώργιος (Giorgio il Greco, πέθανε στά 1455) καθόρισαν τή
φυσιογνωμία τής βενετσιάνικης ναυπηγικής τέχνης μέχρι καί πέρα άπό τον 15ο αιώνα (Fr. Lane, δ.π., σσ. 5355* Μ. Aymard, «L'Arsenale...», ο. π., σσ. 304-305' Φάνη Μαυροειδή, Aspetti..., σ. 4 Γ J. Harris, Greek emigres
in the West..., aa. 172-175* Doris Stöckly, Le système de l'Incanto des galées du marché à Venise (fin XIIle-milieu XVe
siècle), Leiden 1995, σσ. 201-202). Ό ταρσανάς τής Ρόδου ήταν ένας άπό τους τρεις μεγαλύτερους και σημα
ντικότερους τής αυτοκρατορίας (Hélène Ahrweiler, Byzanceet la mer..., σα. 435-437).
154. Άντ. Πάρδος, «'Αλφαβητικός κατάλογος...—Α'. 'Άντρες», δ.π., σα. 312, 385 καί σημ. 346*
«...Β'. Γυναίκες», δ.π., α. 197, λ. Zuanne da Santa Maura.
155. Tò στοιχείο αυτό προκύπτει άπό ανέκδοτη διαθήκη, που πρόκειται νά παρουσιάσω σύντομα.
156. Παράλληλα με τή Φανή Μαυροειδή, Aspetti..., α. 41.
157. Άντ. Πάρδος, δ.π., α. 342, 359, 363, 376, 382 καί («...Β' Γυναίκες») σ. 197 αντίστοιχα* πρβλ.
καί σ. 332 καί 339 (Antonio caserol καί Castellano Carlo, που το επάγγελμα τους είναι αμφίβολο).
158. Γιά τή σημασία του αξιώματος βλ. Fr. Lane, δ.π., α. 91 καί Μ. Aymard, δ.π., α. 297.
^ 159. Άντ. Πάρδος, δ.π., σ. 366 καί 376: PetropuloZorzi(1527^.) καί Todarì da Corfu (1520-1529). Ήταν,
λοιπόν, παράλληλα τεχνικοί διευθυντές του νεωρίου τής Βενετίας κι όχι απλοί λιμενάρχες, όπως τους είχα θεωρήσει τότε.
Μόνο στο α' μισό του 15ου αιώνα ή Doris Stöckly, δ.π., σα. 290-294, εντοπίζει άλλους δέκα περίπου Έλληνες
armiragli στην υπηρεσία τής Βενετίας.
160. Sottoproti (Sous-Contremaîtres, βλ. Fr. Lane, δ.π., a. 192: Francesco di Theodoro da Coifiì, appelé
Zoto."Hhr\ το 1522 είχε κατασκευάσει μιά ελαφριά γαλέρα με δικό του σχεδιασμό, ένώ το 1529 θά ξεσπάσει
πόλεμος ανάμεσα στον γενικό καπετάνιο θαλάσσης, που θέλει νά τόν πάρει μαζί του στή θάλασσα καί στους
Patroni dell'Arsenal, που με κανένα τρόπο δεν τόν αφήνουν νά φύγει). Καί ό πατέρας του επίσης είχε υπηρετή
σει στή θάλασσα το 1521 (Άντ. Πάρδος, δ.π., 376 σημ. 284: Todoro da Corfu, armiragio con le galie). Χρεια
ζόμαστε περισσότερα στοιχεία, λοιπόν, γιά καθορίσουμε αν καί πότε ό Θόδωρος ό Κορφιάτης κι ό Τζώρτζης
Πετρόπουλος εργάζονταν στά ναυπηγεία καί πότε στή θάλασσα.
161. Γιά τήν περίφημη αυτή επιτυχία, που αποτέλεσε μιά άπό τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις μετακένωσης τής αρχαίας επιστημονικής τεχνογνωσίας ενθουσιάζοντας τους λογίους τής εποχής, βλ. Fr. Lane, Na-
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εργάζονται στα βενετικά ναυπηγεία ως καλαφάτηδες,162 άλλα καί οπλοποιοί, καθώς κι ένας
σιδηρουργός.163 Τέλος, αναρίθμητοι μυούνται στις νέες πολεμικές τεχνικές μέσα από την
ενεργή συμμετοχή τους στα εμπόλεμα βενετικά στρατιωτικά σώματα.164
Ό αστικός κόσμος πού για τήν ανάπτυξη του αγωνίστηκε ό Βησσαρίων αναπνέει εδώ,
στή Βενετία.165 Αυτήν είχε διαλέξει για δεύτερη πατρίδα του το 1468, όταν οί επιφυλάξεις
και οί πικρίες για τον διασπαστικό ρόλο του βενετικού κράτους καί ό ανταγωνισμός του
δεσποτάτου μαζί του δεν είχαν νόημα πια μετά τήν οριστική υποταγή καί του τελευταίου
στους 'Οθωμανούς. Μονάχα τότε αναδύθηκαν τα κοινά στοιχεία πού ενώνουν:
Με τή Βενετία πού το κράτος της γεννήθηκε μέσα απ* τους κόλπους της παλιάς αυ
τοκρατορίας καί διατηρεί στις ρίζες των δομών του τήν ανάμνηση του αρχαίου δε
σμού. Πού εγγυάται τήν ασφάλεια τών υπηκόων καί ασκεί τήν εξουσία με μετριο
πάθεια καί σωφροσύνη, με δικαιοσύνη καί σταθερότητα. Πού, καλώς ή κακώς,

vires et constructeurs..., σσ. 59-65,137 καί 138" M. Aymard, «L'Arsenale...», δ.π., σσ. 302-303 καί 305-306' Ε.
Conci' α, L'Arsenale..., σα. 108-125, οπού και τα βιογραφικά του Fausto Venanzio καί δπου επιτέλους συνδέεται
ή φιλολογική με τή ναυπηγική του δράση' άλλη βιβλιογραφία παραθέτει επίσης δ J. Β. Ross, «Venetian Schools
and Teachers Fourteenth to Early Sixteenth Century: A Survey and a Study of Giovanni Battista Egnazio»,
Renaissance Quarterly, τ. 29 (1976), σσ. 544-545 καί σημ. 80-81. Για τή συμμετοχή του σε ελληνικές εκδόσεις
βλ. Evro Layton, The Sixteenth Century Greek Book.., σσ. 284-285.
162. Άντ. Πάρδος, δ.π., σσ. 331 (Andrea calafao), 360 (Michail calafao - δύο ομώνυμοι;), 369
(Zuanne Sachlioti), 373 (Stefano di Zuanne) καί «... Β'. Γυναίκες», δ.π., 199 (Maria di Todaro calafao).
163. Oí οποίοι επίσης άσκοϋν τα επαγγέλματα τους στο εσωτερικό του βενετσιάνικου ταρσανά (E. Concina, L'Arsenale..., σ. 89). 'Οπλοποιοί μέλη της 'Αδελφότητας είναι οί Michali Magnati, Battista Malei, Nicolò
spader, Piero spader καί Zuanne spader (Άντ. Πάρδος, δ.π., σ. 355, 364, 366, 386 καί «... Β'. Γυναίκες»,
δ.π., σ. 190, 192 καί 197). Σιδηρουργός αναφέρεται μονάχα ένας, άλλα φαίνεται σημαντικός: ό Antonio As
sam (βλ. δ.π., σσ. 333 καί 183). Στην περιοχή του νεωρίου επίσης πρέπει να ασκούσαν τήν τέχνη τους καί οί
γεφυροποιοί μάστρο-Νικολός archier, που ειδικευόταν στην ανέγερση αψίδων (τόξων, επομένως ήταν τεχνίτης
γεφυρών κι δχι τοξότης, δπως είχα νομίσει τότε) καί δ Τζώρτζης του Θόδωρου, που έχτιζε τις παραστάδες
(pilastri) τών γεφυρών (βλ. δ.π., σσ. 363 καί 376: Nicolò a r d e r a i Todaro Zorzi).
164. Είναι oí περίφημοι "Ελληνες stradioti, βλ. το εύγλωττο δημοσίευμα του Κ. Σάθα, "Ελληνες στρα
τιώτου εν τή Δύσει xocì άναγεννησις της ελληνικής τακτικής, 'Αθήνα 1885. Στην περίοδο μέχρι το 1530 εΐναι
γραμμένοι στην 'Αδελφότητα εξι τουλάχιστον capi di stradioti καί οχτώ στρατιώτες: Άντ. Πάρδος, «... Β'.
Γυναίκες», δ.π., σσ. 204-205 (Ευρετήριο επαγγελμάτων) καί 182-197 (Βιοβιβλιογραφικα σημειώματα).
Πρέπει να θεωρείται βέβαιο πώς δταν μάθουμε τίς ασχολίες δλων τών μελών της Αδελφότητας (σήμερα γνω
ρίζουμε ενα ελάχιστο μέρος τους, μόνο τών 120-140 σε σύνολο 800 προσώπων μέχρι το έ'τος 1530) ό αριθμός
τών Ελλήνων που επιδίδονταν στα επαγγέλματα που αναφέρουμε στίς σημ. 157, 159-160 καί 162-163 θα
παρουσιάσει κατακόρυφη αύξηση.
165. Παρά τήν έλλειπτικότητα τών γνώσεων μας (βλ. παραπάνω σημ. 164), προκαλεί Ισχυρή εντύπωση
ό μεγάλος αριθμός τών Ελλήνων που άσκοϋν κλασικά αστικά επαγγέλματα, όπως τών ραφτάδων (29-31 ά
τομα!), χρυσοχόων (17 άτομα), έμπορων (11-12 τουλάχιστον), καπετάνιων (10 άτομα), αγιογράφων-ζω
γράφων (6 άτομα). Τα ιατρικά επαγγέλματα εκπροσωπούνται άπο έναν γιατρό πτυχιούχο (físico), τρεΤς φαρ
μακοποιούς (σπετσιέρηδες) καί τέσσερις εμπειρικούς χειρούργους (μπαρμπέρηδες, κουρείς), ενώ άπο τα ναυ
τικά, έκτος άπ' τους καπετάνιους, τους λεμβούχους καί τους ναυτικούς, πρέπει να επισημάνουμε τήν παρουσία
τεσσάρων τιμονιέρηδων (πιλότων), που ήταν περιζήτητοι για τή ναυσιπλοΐα στίς ελληνικές θάλασσες (Άντ.
Πάρδος, «... Β'. Γυναίκες», δ.π., σσ. 204-205 (Ευρετήριο επαγγελμάτων), καθώς καί «... Α'. Άντρες»,
δ.π., σ. 368, λ. Psilioti Janni, σημ. 242, που πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο τών πιλότων).

Oí άξονες της ιδεολογίας του Νέου Ελληνισμού στην άλλη Κωνσταντινούπολη

563

κατέχει σημαντικά τμήματα του ελληνικού χώρου. Που στην ατμόσφαιρα της πλα
νιέται κάτι απ' την ελληνική 'Ανατολή, που φτάνοντας στην πόλη της αισθάνεσαι σαν
να μπαίνεις σε μιαν άλλη Κωνσταντινούπολη. Σ ' αυτό το κράτος και σ' αυτήν τήν
πόλη κληροδοτεί ό Βησσαρίων τήν τεράστια βιβλιοθήκη του,166 τήν παρακαταθήκη
του ελληνικού παρελθόντος. Και οι "Ελληνες αυτής ακριβώς της πόλης μοιάζει να
πραγματώνουν τήν πολιτική παρακαταθήκη του για το παρόν και για το μέλλον.
Ή δράση των Ελλήνων στή βενετική επικράτεια και κυρίως στην πόλη της Βενετίας
αποτελεί και το πλαίσιο μέσα στο όποιο δημοσιεύεται ή προλογική αφιέρωση του Μάρκου
Μουσούρου.167 Αυτήν τήν πόλη επίσης εξυμνεί κι εκείνος ως διάδοχο της Κωνσταντινούπο
λης, ως το κράτος που βαδίζει στα χνάρια της 'Αθηναϊκής Πολιτείας, όπως είδαμε.168 Και
δεν είναι τυχαία, βέβαια, τα παραδείγματα που επιστρατεύει για να αποδείξει τήν υπεροχή
της εποχής του απέναντι στις παλαιότερες. Οΰτε λίγο ούτε πολύ, για τήν πρόοδο περίπου
στους τομείς που συμμετέχουν και διακρίνονται οί "Ελληνες θριαμβολογεί κι ενθουσιάζεται:
στην αθρόα παραγωγή βιβλίων, στην κατασκευή πλοίων καί, ασφαλώς ελάχιστα πάντως,
στην εξέλιξη της πολεμικής τέχνης. Άλλα δεν είναι μόνο που ή επιλογή τών παραδειγμά
των του άφορμάται από τήν πραγματικότητα που βιώνει. Γιατί οί τομείς ακριβώς που έχει
επιλέξει αποτελούν καί τα μοναδικά μέσα για το πολιτικό μέλλον του Ελληνισμού: Πλοία
καί όπλα, 169 μαζί με τήν ανάλογη πολεμική εμπειρία, τα μέσα για τήν απελευθέρωση.
Βιβλία καί παιδεία για τήν αφύπνιση καί τή διαφώτιση του.
Ή πρώτη αυτή ελληνική διακήρυξη έχει συνείδηση της κοσμοϊστορικής σημασίας της
εποχής170 καί τών νέων προτεραιοτήτων πού θέτει. Τονίζει με πίστη τα θετικά στοιχεία της,
που προοιωνίζουν ενα μέλλον ελπιδοφόρο όσο ποτέ για όλη τήν ανθρωπότητα, στοιχεία πού
δεν αφήνουν χώρο για μεμψιμοιρίες, αδράνειες καί εγκατάλειψη στή μοιρολατρεία. Καλεί
τους Έλληνες στην ενεργητική αποδοχή της νέας αυτής εποχής, παρ' όλους τους άτεγκτους
καί αχ\τ\ρότζρους παρά ποτέ πολιτικούς όρους πού έχει επιβάλει. Γιατί, ισα-ϊσα, ή «άφατη
πανωλεθρία» τών Ελλήνων θα μεταβληθεί σε μόνιμη παρακμή, αν άφεθοΰν στην απελπισία
τους καί μείνουν πίσω άπό τήν εποχή τους. 'Αν ό κοινός πόθος είναι ή απελευθέρωση άπο τους

166. Βλ. τήν ωραία παρουσίαση της σχετικής επιστολής του Βησσαρίωνα προς τον δόγη Χριστόφορο
Moro άπο τον Ζ. Τσιρπανλή, «Ή βασιλική του 'Αγίου Μάρκου...», δ.π., σσ. 98-100.
167. Ό Δ. Ζακυθηνός, «Χαλκοτύποις σελίσιν...», δ.π., σ. 330, έχει γράψει για τον Μουσοΰρο δτι «τα
προλεγόμενα, τα σημειώματα, τα βραχέα ή μακρότερα ποιήματα του εκφράζουν εντόνως τας προσδοκίας, τας
ίδεολογικας θέσεις» του Ελληνισμού, δεν προχώρησε δμως στην παρουσίαση αυτών τών ιδεολογικών θέσεων
(πρβλ. καί σσ. 320, 322-324, 334-335 καί 344-349).
168. Για το διαχρονικό τρίπτυχο του Μουσούρου, που συνδέει τή Βενετία με τήν αρχαία 'Αθήνα καί τήν
Κωνσταντινούπολη, βλ. παραπάνω σημ. 29.
169. Τήν τεράστια πρόοδο τών Δυτικών στην κατασκευή πυροβόλων οπλών είχαν αναγνωρίσει ακόμα
καί οί εφευρέτες της πυρίτιδας, οί Κινέζοι, ήδη άπο το 1517 (βλ. C. Cipolla, Ή Ευρώπη..., σ. 290).
170. Ό Άλδος Μανούτιος δηλώνει δημόσια πώς δσοι ευνοούν καί βοηθούν τήν επιχείρηση του [επομένως
καί τήν τυπογραφία γενικότερα], θα ωφελήσουν με θαυμαστό τρόπο όχι μονάχα τους ανθρώπους της εποχής
τους, άλλα καί του μέλλοντος αιώνος (universaeposterìtati, βλ. Ε. Legrand, δ.π., σ. 85: άπο τήν αφιέρωση της
έκδοσης τών Ελλήνων Ρητόρων στον Γιάννο Λάσκαρη' πρβλ. καί παραπάνω σημ. 144).

564

'Αντώνης Πάρδος

κατακτητές, ò μόνος δρόμος είναι να κατορθώσουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις του και
ρού τους, αφομοιώνοντας τήν επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο καΐ συμβαδίζοντας με τις
κατακτήσεις του. Έτσι, εξάλλου, ό πολιτικός αγώνας για τή σταυροφορία που επιδιώκουν,
άλλα κι όλες οι άλλες προσπάθειες τους, μπορούν να τελεσφορήσουν στην πληρότητα τους.
Ή ριζοσπαστική αυτή ιδεολογία171 με τις έντονες πλατωνικές καταβολές επιβεβαιώνει
τον σταθερό προσανατολισμό προς τις διαχρονικές αξίες του κλασικού πολιτισμού. "Ολο το
πολιτιστικό, πνευματικό και ηθικό εποικοδόμημα θα διέπεται από το πνεύμα του. Γι' αυτό,
εξάλλου, οι λόγιοι καταβάλλουν τόσο απεγνωσμένες προσπάθειες ώστε να απαλλαγούν επι
τέλους από το στίγμα της αθεΐας και της είδωλολατρείας172 που τους ακολουθεί άπό τήν
εποχή του Πλήθωνα, ό όποιος με τήν ουτοπική και πολιτικά επιζήμια ενασχόληση του με
τήν αρχαία θρησκεία173 είχε τήν ατυχία νά δυναμιτίσει μόνος του, θά 'λέγε κανείς, το οικο
δόμημα του ρηξικέλευθου και πρωτοποριακού κοινωνικού προγράμματος του, που επηρέασε
καθοριστικά τή μεταρρυθμιστική σκέψη του Βησσαρίωνα. Γενικότερα πάντως, το θεσμικό
πλαίσιο της νέας κοινωνίας τόσο στο επίπεδο των νομικών σχέσεων όσο καΐ της κοινωνικής
διάρθρωσης και της ένταξης του ατόμου, μέχρι και στο επίπεδο των παραγωγικών σχέ
σεων, επαφίεται στην επεξεργασία, τήν προσαρμογή και τήν αξιοποίηση της αρχαίας κληρο
νομιάς. Μ' άλλα λόγια, των πλατωνικών κυρίως ιδεών.
Και το πολιτικό σύστημα; 'Άν συνδέσουμε τον πλατωνισμό με τίς ενδείξεις που εντοπί
σαμε ως τώρα (αίτημα γιά ισονομία, αξιοκρατία και ευέλικτη νομοθεσία, κριτική άντιμε-

171. Άπό όσα εκθέτουμε γίνεται ξεκάθαρη ή γνησιότητα και ή αυτοτέλεια της ιδεολογίας αυτής δσον
άφορα στις καταβολές και το πνεύμα της, άλλα και ή ελληνοκεντρική της κατεύθυνση. Γι' αυτό, αποτιμήσεις
που τήν παρουσιάζουν ως τήν απαρχή του δυτικισμοΰ (occidentalisme), ό οποίος εμφανίστηκε πολύ αργότερα,
στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν ή εξέλιξη της Δύσης σε δλους τους τομείς δεν άφηνε πια περιθώρια για ψευδαι
σθήσεις και χρωματίστηκε έντονα άπό το στοιχείο του μιμητισμού, μοιάζουν επιπόλαιες καί χωρίς βάθος
απλουστεύσεις. Ή ιδεολογία τού Βησσαρίωνα θα αποδοκίμαζε απερίφραστα τον δυτικισμό, που ευαγγελίζεται
τήν αβασάνιστη αντιγραφή της Δύσης καί τήν εξάρτηση, δπως ακριβώς αποδοκίμασε τον Γεώργιο Τραπεζούντιο
καί τον 'Αρσένιο 'Αποστόλη κι δπως παρόπλισε κι εξουδετέρωσε τον πατέρα του τον Μιχαήλ. ΕΤναι μια αυθε
ντική σύνθεση γεμάτη αυτοπεποίθηση που ασχολείται με τίς καίριες ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας
καί δεν θαυμάζει άκριτα κάθε τι δυτικό (γι' αυτό καί είναι ατυχέστατη ή έμπνευση του Α. Keller, «A Byzantine
admirer...», δ.π., να υποβιβάσει τον Βησσαρίωνα στο επίπεδο του «θαυμαστή»). Ή ελληνική κοινωνία στους νε
ότερους χρόνους θα νιώσει τήν ανάγκη να επιδιώξει τελικά δλα δσα είχε προτείνει ή ιδεολογία αυτή (καί πολύ
περισσότερα ακόμα), σε καιρούς δμως που ή αναπόφευκτη επαφή με τή Δύση προκαλούσε πια δχι απλώς
συμπάθεια ή απέχθεια, άλλα έντονα συμπλέγματα κατωτερότητας, με τίς γνωστές επιπτώσεις.
172. Ό Μάρκος Μουσοϋρος, ό οποίος, εκτός άπό το αδιαμφισβήτητο ήθος, διαθέτει καί πιστοποιητικά
ενεργού χριστιανού, που έπαγρυπνα για τήν ορθή αντίληψη καί ερμηνεία της χριστιανικής διδασκαλίας (βλ. πιο
πάνω σημ. 24), είναι 6 καταλληλότερος για να άποσείσει άπό τους ώμους των λογίων αυτήν τή μομφή. Είναι
χαρακτηριστικά τα αιχμηρά βέλη που εκτοξεύει εναντίον των αρχαίων θεών, τού Δία καί τού Διόνυσου (δπως
είδαμε, σημ. 57). 'Απ' τήν άλλη πάντως, δταν προσπαθεί να αποδείξει τήν υπεροχή της εποχής του απέναντι
στην αρχαιότητα, φροντίζει να μή θίξει καθόλου τους 'ίδιους τους "Ελληνες: τών Αιγυπτίων καί τών Άσσυρίων
τα επιτεύγματα χλευάζει μόνο (βλ. παραπάνω σημ. 34)!
173. Για τήν πνευματικά καί πολιτιστικά γόνιμη καί ελκυστική φιλοσοφική αυτή κίνηση, που δμως πρό
σφερε τήν εύκολη αφορμή για τή σπίλωση της μεταρρυθμιστικής Ιδεολογίας, βλ. πρόχειρα δσα αναφέρει ό Δ.
Ζακυθηνός, Ledespotatgiec..., [τ. 2], σσ. 365-376.
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τώπιση της μοναρχίας —και μάλιστα της κληρονομικής—, ισχυρή αίσθηση τοΰ κράτους ώς
συλλογικής έκφρασης τής κοινωνίας, ισχυρή επίσης συμπάθεια προς ορισμένα κράτη των
ιταλικών πόλεων και ιδίως τής Βενετίας), Ισως είναι θεμιτό, για vòc διευκολύνουμε τήν ε
ρευνά μας, να συμπεράνουμε σχηματικά προς στιγμήν ότι το κράτος που οραματίζονται οί
Έλληνες λόγιοι δέν θα ήταν τίποτε λιγότερο από το βενετικό: Με τήν περίτεχνη επικά
λυψη των οργάνων του για τον αποκλεισμό τής αυθαιρεσίας και τής τυραννίας.174 Με
Σύγκλητο πού ασκεί τή νομοθετική εξουσία και τον διοικητικό έλεγχο. Με αιρετό και απο
γυμνωμένο άπό αποφασιστικές αρμοδιότητες τον ανώτατο εκπρόσωπο175 τοΰ κράτους. Με
τοπική αυτοδιοίκηση πού διαθέτει εκτεταμένες αρμοδιότητες και δικαιώματα. Με ευνομία.
Με ακεραιότητα στην απονομή τής δικαιοσύνης. Με σταθερή διακυβέρνηση, πού δε διστά
ζει να παρέμβει στην οικονομική ζωή Οποτε το κρίνει σκόπιμο για το συμφέρον τοΰ κοινω
νικού συνόλου. Πού όμως απ' τήν άλλη προωθεί τήν τεχνολογική πρόοδο και ενθαρρύνει
προς τήν κατεύθυνση αυτή τήν ιδιωτική πρωτοβουλία.
"Ολα αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι περιέχονται στίς προθέσεις τους, μάλιστα με
έκδηλη τήν τάση για διεύρυνση τους, εκτός άπό τήν ενθάρρυνση τής ιδιωτικής πρωτοβου
λίας. Παράλληλα όμως το σύστημα πού ονειρεύονται θα διέφερε ριζικά άπό το βενετικό σε
καίρια σημεία: Πρώτα-πρώτα, θα διαχώριζε σε σοβαρό βαθμό τή δικαστική176 από τήν
εκτελεστική εξουσία. Δεύτερο, θά διέθετε εθνικό στρατό177 και όχι μόνο πολιτοφυλακή.
Τρίτο, δεν θα είχε ού'τε Ιχνος φεουδαρχικών δομών.178 Κατά προέκταση, και σύμφωνα με
τήν πλατωνική θεωρία, δεν θά αναγνώριζε καμιά έννοια κληρονομικότητας στην άσκηση
τής πολιτικής εξουσίας καί, πολύ περισσότερο, δεν θά επέτρεπε το σχηματισμό οποιασδήπο
τε τάξης προνομιούχων, είτε με τή μορφή τής καταγωγής (ευγένεια) είτε, βέβαια, με τή
μορφή τοΰ πλούτου. Γιατί θά κυβερνούσαν οί άριστοι,119 οί καλύτεροι, μ' άλλα λόγια οί α

ϊ 74. Για τους τυραννίσκους τής ελληνικής κοινωνίας βλ. παρακάτω σημ. 181.
175. Για τις καταβολές καί τήν εξέλιξη του πολιτικού συστήματος τής Βενετίας βλ. Fr, Lane, Stona di
Venezia, μτφρ. Fr. Salvatorelli, Τορίνο 4 1978, σσ. 102-140, 293-319 καί (βιβλιογραφία) 536 καί 542-544.
176. Κατάκτηση που χρονολογείται άπό το 1329 με τή θέσπιση του λειτουργήματος τοΰ κριτοΰ των
Ρωμαίων από τον 'Ανδρόνικο Γ' Παλαιολόγο, ενώ ήδη άπό το 1319 είχαν εκχωρηθεί δικαστικές αρμοδιότητες
στις τοπικές κοινωνίες των πόλεων (Ελισάβετ Ζαχαριάδου, «Εφήμερες απόπειρες για αυτοδιοίκηση στίς ελλη
νικές πόλεις κατά τον ΙΔ' καί Ι Ε ' αιώνα», 'Αριάδνη, τ. 5 (1989), 'Αφιέρωμα στον Στυλιανό Αλεξίου, σσ.
345-35Γ Δ. Ζακυθηνός, Ledespotatgrec..., [τ. 2 ] , σσ. 124-131). Έξαλλου, στή λειτουργία τής τοπικής αυτο
διοίκησης, που αποκτούσε δλο καί μεγαλύτερη σημασία για το βενετικό σύστημα, είχαν ήδη μακροχρόνια εμπει
ρία καί οί "Ελληνες τής βενετικής επικράτειας, πράγμα που μάλλον σημαίνει δτι ή αυτοδιοίκηση θα διευρυνόταν
ακόμα περισσότερο στο κράτος που οραματίζονταν.
177. Τή γνωστή τάξη τών φυλάκων, τών προμαχούντων τοΰ Πλάτωνα.
178. Άρκεΐ να θυμηθοΰμε τήν ιδιοφυή πρόταση τοΰ Πλήθωνα για τή λύση τοΰ ζητήματος τής κτηματικής
ιδιοκτησίας, που εισάγει τήν έννοια τής κοινής εκμετάλλευσης τής γης άπό τις κοινότητες καί το δικαίωμα τής
ελεύθερης χρησικτησίας (βλ. πρόχειρα δσα εκθέτει ό Δ. Ζακυθηνός, Le despotatgrec..., [τ. 2], σσ. 353-354),
πρόταση που επίσης, βέβαια, έ'χει πλατωνική προέλευση.
179. Οί νεότεροι αιώνες, μέ τή διαστρεβλωμένη χρήση τής έννοιας τής αριστοκρατίας, που άπό εξουσία
τών αρίστων έχει καταντήσει να σημαίνει εξουσία τών λεγόμενων ευγενών, οί οποίοι ανάγουν τα προνόμια τους
στην κληρονομική διαδοχή, έχουν πετύχει να θολώσουν και να εξουδετερώσουν στην κοινή αντίληψη (καί όχι
μόνο) το κυριότερο αίτημα τοΰ πλατωνισμοΰ για μια ευνομούμενη Πολιτεία, το αίτημα τής αξιοκρατίας (μαλ-
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ξιοι. Εκείνοι πού μόνο μετά άπο μακροχρόνιες γενικές και εξειδικευμένες σπουδές θα γί
νονταν κατάλληλοι να ασκήσουν τα δημόσια αξιώματα. Μονάχα έτσι, εξάλλου, μπορούσαν
να συλλάβουν οί λόγιοι (όπως ακριβώς και ό Πλάτωνας) τήν έννοια και τη λειτουργία της
κοινωνίας και του κράτους: Σαν ενα απέραντο πεδίο μάθησης καί σπουδής, ενα σχολείο
χωρίς τέλος. Αυτή, λοιπόν, θα ήταν καί ή πιο θεμελιώδης διαφορά άπ' όλα τα σύγχρονα
τους καί τα προγενέστερα κράτη: Παιδεία σε ευρεία κλίμακα καί γενική εκπαίδευση για
όλους. Έτσι ή αλλιώς, για να λειτουργήσει ενα παρόμοιο σύστημα «πολιτείας τών μορφω
μένων», μονάχα σε μια μαζική παιδεία θα ήταν δυνατό να στηρίζεται. Καί οί συνθήκες δεν
θα μπορούσαν ποτέ να είναι τόσο ελπιδοφόρες (καί σταδιακά όλο καί προσφορότερες) όσο
στην εποχή της εφεύρεσης καί της διάδοσης της τυπογραφίας.
'Ορισμένες άπο τις πολιτικές όψεις της ιδεολογίας αυτής, πού φαίνεται να φτάνει μέχρι
τήν πρωτοποριακή δράση του Νικόλαου Σοφιανού,180 υποχωρούν στους αιώνες πού θα άκο-

λον έτσι μπορούμε σήμερα να εννοήσουμε πολιτικά τον δρο χωρίς να τον προδώσουμε, πάντα με τήν απαραί
τητη προϋπόθεση της ηθικής ακεραιότητας, βέβαια). Πόσο ξένος δμως από τήν έννοια της κληρονομικής «αρι
στοκρατίας» ήταν δ Πλάτωνας φαίνεται καί μόνο άπο το δτι απαιτούσε τήν αγαμία άπο τους αρίστους που θα
ασκούσαν τήν πολιτική εξουσία, αποκλείοντας έτσι καί οποιοδήποτε κληρονομικό κριτήριο για τή διαδοχή τους
(μια σφαιρική θεώρηση προσφέρει ό Κ. Δεσποτόπουλος, Πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος, 'Αθήνα 2 1980).
'Έτσι κι αλλιώς, εξάλλου, το έργο του Πλάτωνα δεν είναι δυνατό να αποσπασθεί άπο το πλαίσιο της δημοκρα
τικής 'Αθήνας που τον ανάθρεψε καί που ακριβώς ή δημοκρατική λειτουργία της αναδύεται σε κάθε σελίδα του,
ώστε, παρά τήν κριτική της αντιμετώπιση, να μετατρέπεται ή ανάγνωση του σε άσκηση δημοκρατίας καί ελευ
θερίας. Πάντως, στην εποχή που εξετάζουμε, παρά τήν έντονη επίδραση του πλατωνισμοΰ καί της αθηναϊκής
δημοκρατίας, ό Βησσαρίων ιδίως καί ό Λάσκαρης, που χαρακτηρίζονταν άπο έναν εύρωστο πολιτικό πραγματι
σμό, οΰτε θα εξουδετέρωναν εντελώς τήν επιρροή τών ισχυρών ούτε δμως καί θα απέκλειαν άπο τή συμμετοχή
στην εξουσία τους μορφωμένους τουλάχιστον, άπο οποιαδήποτε τάξη κι αν προέρχονταν. Με άλλα λόγια, θα
έπαιρνε μια πολύ πιο διευρυμένη μορφή, σπάζοντας το τείχος τών οικείων του ηγεμόνα, ή εικόνα της «Συ
γκλήτου» που εμφάνιζε ήδη στον 14ο α'ιώνα ή αυτοκρατορική αυλή της Κωνσταντινούπολης (δπως αυτή προ
κύπτει άπο τήν πρόσφατη ανακοίνωση του Δ. Κυρίτση, «Κράτος καί αριστοκρατία τήν εποχή του 'Ανδρόνικου
Β'. Το αδιέξοδο τής στασιμότητας» στο Διεθνές Συμπόσιο του ΙΒΕ/ΕΙΕ Ό Μανουήλ Πανσέληνος καί ή
εποχή του, 'Αθήνα 1997" ό δρος μαρτυρεΐται ρητά στην εποχή του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου: Δ. Ζακυθηνός,
Ledespotatgrec..., [τ.1], σ. 242 καί [τ. 2], δ.π., σ. 83. Δεν είναι χωρίς σημασία επίσης καί το γεγονός δτι το
συμβούλιο του δεσπότη του Μυστρά ονομαζόταν «Γερουσία»: Δ. Ζακυθηνός, δ.π., [τ. 2 ] , σσ. 93-94).
Ό συνδυασμός τών οικονομικά Ισχυρών και τών μορφωμένων πάντως, περιέχει, οΰτε λίγο οΰτε πολύ, το
κύριο συσταστικο του Συντάγματος τής Επτανήσου Πολιτείας του 1803 {Le tre costituzioni (1800, 1803, 1817)
delle Sette Isole Ionie..., Κέρκυρα 1849, σσ. 31-40' Έρμάννος Λούντζης, Della Repubblica Settinsulare..., Μπολόνια 1863, σσ. 162-168" Άντ. Μάτεσης, «Περί του 'Ιονίου Πολιτεύματος του 1803 καί του θεσμού της Τιμητείας», ΤΙρακτικα Α' Πανιονίου Συνεδρίου, ('Αθήνα 1915), σσ. 80-86), του πρώτου νεοελληνικού κρατικού
μορφώματος, που δοκίμασε στην πράξη καί γονιμοποίησε τους κοινωνικούς καί πολιτικούς προβληματισμούς
καί τα ιδεολογικά ρεύματα πριν άπο τήν 'Επανάσταση τού 1821.
180. Ό όποΤος, έκτος άπο τήν καλλιέργεια τής ομιλούμενης γλώσσας με τήν έκδοση της πρώτης νεοελλη
νικής γραμματικής καί τής σημαντικότατης μετάφρασης τοΰ Παιδαγωγού τού Πλουτάρχου, είναι καί συνεχιστής
τού πνεύματος τής προώθησης τών τεχνολογικών γνώσεων, αφού έχει δημοσιεύσει το έργο Περί κατασκευής και
χρήσεως αστρολάβου (για δλα αύτα βλ. Evro Layton, The Sixteenth Century Greek Book.., σσ. 461-472). Παρό
μοια ενδιαφέροντα είχε καί ό Νίκανδρος Νούκιος, βλ. Α. Deisser, «Nicandre de Corfou, le premier Grec qui
descendit dans une mine belge», Revue Wallone, τ. 50 (1976), σσ. 6-21.
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λουθήσουν, κάτω από τήν πίεση της Ιστορικής ανάγκης, που καθόρισε άλλες προτεραιότη
τες. Το πνεύμα της181 δμως θα πραγματώνεται χωρίς διακοπή άπο τους "Ελληνες τής βε
νετικής επικράτειας, συμπυκνωμένο στο διαχρονικό αίτημα για ισότητα, άλλα και στίς δυο
θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές που ανιχνεύσαμε στην αρχή: Συμπόρευση με τις τε
χνολογικές εξελίξεις και παιδεία, που σήμαινε ανανέωση τής επιρροής του κλασικού πολιτι
σμού καί, επιπλέον, επαφή με τήν επιστημονική πρόοδο και με τα νέα πνευματικά καί κοι
νωνικά ρεύματα. 'Επανειλημμένα το πνεύμα αυτό θά μπολιάσει καί θά αναζωογονήσει τήν
ελληνική πραγματικότητα, ενισχύοντας τους αγώνες της καί ωθώντας την δυναμικά προς
τήν πρόοδο καί τή δημιουργία. Μέχρι καί μετά τον 19ο αιώνα οι "Ελληνες τής βενετικής
επικράτειας, που κάθε άλλο παρά αφομοιώθηκαν όπως προεξοφλούσαν οι διάφορες Κασ
σάνδρες, θά είναι οι μόνοι σχεδόν που θά γνωρίζουν τή Δύση στίς πραγματικές της διαστά
σεις καί γι' αυτό θά διαθέτουν πληρέστερη αυτογνωσία, ώστε νά στέκονται απέναντι της
(άλλοτε στο πλευρό της, άλλοτε εναντίον της) χωρίς συμπλέγματα.
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΑΡΔΟΣ

181. Πολύ χαρακτηριστικά ό Α. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία..., σ. 295 διαπιστώνει: «Ή Ιστορία του μεταρ
ρυθμιστικού αύτοΰ πνεύματος [...] αποτελεί μεγάλο σταθμό στην εξέλιξη του νεοελληνικού έθνους, σταθμό
προς τήν απολύτρωση του άπο τους μεγάλους εξωτερικούς κινδύνους καί προς τήν απαλλαγή του άπο τους εσω
τερικούς τυραννίσκους, με άλλα λόγια ορόσημο προς τήν ελευθερία του».

RIASSUNTO

Le asse dell'ideologia neoellenica all'altra Costantinopoli. La consegna di
Bessarione: Láscari e Mussuro tra i greci di Venezia.
ANTONIO PARDOS:

I primi anni del Cinquecento rappresentano un periodo eccezionalmente importante per la
Confraternita dei Greci di Venezia, fondata già poco prima, alla fine del 1498. Il soggiorno
quasi continuo del successore di Bessarione alla guida dell'Ellenismo, di Gianno Láscari da una
parte e l'attività frenetica editoriale ed insegnativa del suo discepolo affezionato Marco Mussuro dall'altra coincidono col periodo più brillante dell'umanesimo veneziano. Consapevoli
dell'importanza cosmogònica della loro época, questi eruditi con il loro cerchio dichiarano nei
loro testi un ottimismo quasi senza riserva per il futuro dell'umanità, basato sull'evoluzione
sbalzante della tecnologia e delle scienze, in cui già l'antichità restava manifestamente superata, particolarmente nei settori delle armi, della navigazione e, più d'ogni altro, dell'invenzione
della tipografia. Gradualmente gli eruditi greci sono arrivati al livello di valutare in modo appropriato il ruolo fondamentale della tecnologia e del fattore economico per il progresso della
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società ed, inoltre, dell'educazione e della civilizzazione, in cui appunto hanno dedicato i loro
sforzi.
I principii di questo spirito rinnovatore si rintracciano nel pensiero politico di Bessarione,
le proposizioni di cui per la riforma del despotato di Mistrà segnalano l'ultima percezione greca dello stato ideale prima della caduta di Costantinopoli. L'anàlisi dell'ideologia bessarionea,
trasmessa al suo favorito e successore Gianno Láscari e èa lui a Marco Mussuro ed al suo cerchio, rileva una forte influenza platonica sulle loro aspirazioni politiche, come ovviamente s'era
d'aspettare. D'altra parte però, il loro realismo politico li conduceva ad un stretto accostamento al modello di stato di Venezia, da loro descritta come quasi un'altra Costantinopoli, la quale
cammina sulle tracce della Repubblica degli Ateniesi. Quindi, le strutture dello stato ideale greco
liberato dal giogo estràneo sarebbero, in molti elementi, una rielaborazione di quelle veneziane, dilatate però al massimo punto, specialmente sulle questioni dell'uguaglianza (in conseguenza, purgate da ogni caratteristica feudale) e dell'educazione collettiva, quasi per tutti. E Γ
invenzione della stampa creava le condizioni più che mai favorevoli per lo stabilimento di un
simile «stato degli istruiti».
Proprio a Venezia si sviluppava un'immagine della società greca nuova, la quale viveva
sotto uno stato pròspero e progressivo ed era partecipe all' evoluzione di un mondo nuovo e al
corrente delle novità tecniche e scientifiche. I membri della colonia greca parteciparono attivamente allo sviluppo del mondo nuovo, contribuendo le conoscenze longeve della loro civiltà
tradizionale così sul piano scientifico, educativo e culturale come anche nel settore tecnico e
artigianale e, più di tutto, nell'arte nautica, la quale insegnarono per secoli nell'Arsenale. Il
cammino storico di questa società, che costituisce il risultante del cammino di tutti i greci viventi sotto il dominio veneziano, innesterà ripetutamente la realtà ellènica, mantenendola in
contatto fecondo con il progresso e con i movimenti scientifichi e sociali nuovi.
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